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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم. 
 والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،عالمينالحمد هلل رب ال

 : -تعالى رحمه هللا-قال اإلمام الترمذي 
 :ما جاء في الحائض أنها ال تقضي الصالة :باب
رضيي هللا - عائشية سيلل  اميرأة أن معياذة عين قالبية أبيي عن أيوب عن زيد بن حماد حدثنا قال: قتيبة حدثنا
 تيممر فيال تحييض إحيدانا كاني  قد !؟أن    أحرورية :فقال  ؟محيضها أيام صالتها إحدانا أتقضي :قال  -اهعن

 .بقضاء
 ،الصيالة تقضيي ال الحيائض أن وجه غير من عائشة عن روي  وقد ،صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال
 .الصالة تقضي وال الصوم تقضي الحائض أن في بينهم اختالف ال الفقهاء عامة قول وهو
، حمىا وعلىى للىه وحصىحابه حيمعىيننبينا محمد  ،ورسولهعبده وصلى هللا وسلم وبارك على  ،هلل رب العالمين الحمد
  بعد:

الحىاض  لظىي يقلىي ودىراد  "ما جاء في الحائض أنها ال تقضي الصالة :باب": -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
، يقلىي ودىراد بىه المتلبسىة بالحىدع المعىرو  سىن المحىي  ويقلي ودراد بىه مىن بل ى  به المتلبسة بهذا الوصف،

تلبسىىها  اميعنىىأ حيىى ؟"إحييدانا صييالتها أيييام محيضييها أتقضيييسىىن المحىىي     كمىىا حنىىه يقلىىي ودىىراد بىىه مىىن بل ىى
معنىىاه  «ال يقبى  هللا صىىالل حىىاض  مال ب مىىار» :-عليىىه الصىىالل والسىىالم-قولىىه ، وال نىىعاف فىىأ ذلىىك، وفىأ بىالحي 

سىىىنة   المىىىراد مىىىن بل ىىى «ال يقبىىى  هللا صىىىالل حىىىاض  مال ب مىىىار» ...،هنىىىا الحىىىاض المتلبسىىىة بىىىالمحي ، والمىىىراد 
سىىنة   لكنهىىا ال بىىد حن ت تمىىر، المىىراد بالحىىاض  مىىن بل ىى من الصىىالل مقلوبىىة مىىن الحىىاض  :المحىىي ، وال يقىىال
لمتلبسىىة بىىالحي ، بىى  فالصىىالل والصىىيام ال يصىىحان منهىىا، يعنىىأ ا ،وليسىى  المتلبسىىة بحىىي المحىىي  المكلظىىة، 

ذا قهر  م ،حثناء حيضها يحرمان عليها الصىالل كمىا هىو مظىاد هىذا  ن محيضها لعمها قضاء الصىوم وال تقضىأوا 
 الحديع وغيره. 

عبىد هللا  "قالبية أبيي عين" السى تيانأ "أييوب عين زييد بن حماد حدثنا قال: قتيبة حدثنا" :-تعالى رحمه هللا-قال 
 "عائشية سيلل  اميرأة أن" بنى  عبىد هللا العدويىة ،ثقة حيضا   "عاذةم عن" بن عدد اليرمأ، وكلهم الثقا  الذين مروا

يسىىمونه فىىأ علىىوم الحىىديع مىىبهم، والمىىبهم فيىىه المؤلظىىا  سىىواء كىىان ايبهىىام فىىأ ايسىىناد حو فىىأ  ،امىىرحل هىىذا مىىبهم
بىىأ للحىىافي ح (المسىىتظاد مىىن مبهمىىا  المىىتن وايسىىناد) :ومىىن حيمىىه هىىذه المؤلظىىا  ،وهنىىا ايبهىىام فىىأ المىىتن ،المىىتن
ة أن امييرأة سييلل  "عيين معيياذل وبيىىان هىىذا المىىبهم بينهىىا هىىأ معىىاذل ابىىن الحىىافي العراقىىأ، يىىاء تسىىمية المىىرح  عرعىىة
السىتر علىى  :منهىا :، وايبهىام لىه فواضىدن امىرحل سىيل  عاضشىة: متقىول سيل  عاضشىة، وححيانىا   :تقول فيحيانا   "عائشة

مثى  هىذا اليىواب  اوحن هذا ال يىؤثر عليهى ،لتسمية نظسهاها ينشرح صدر  فيحيانا   ،ألن اليواب فيه شدل ؛هذا المبهم
مىبهم عنىد حهى  العلىم مهىم الوالبحع عن  تكون النظس دون ذلك، فال تصرح باسمها، والتسمية حيضا   وححيانا   القوي،
 يكىىىون فيىىىه مىىىن مال معرفىىىة تقىىىدم هىىىذا الىىىذي ورد ذكىىىره فىىىأ ال بىىىر حو تىىىي ره، وححيانىىىا   ه، ولىىىو لىىىم يكىىىن مىىىن فواضىىىديىىىدا  



المقصىود حن المبهمىىا  بيانهىا وتمييعهىىا مهىم عنىىد  سىيما مذا عىىور ، الصىظا  واألحىىوال مىا يحمىى  عليىه ال بىىر، ال
ألنهىا  "؟محيضيها أييام صيالتها إحيدانا أتقضيي" فىأ سىؤالها نىأعي "قال : إن امرأة سلل  عائشة قال "حه  العلىم 

الصىيام، لكىن هى  عنىدها  بىر حنهىا تقضىأ  ،وحنهىا تقضىأ الصىيام ،المحىي  وال تصىوموقى  تيعم حنها ال تصىلأ 
ن كىىىان وهىىىأ تسىىىيل سىىىؤال المىىىتعلم ال سىىىؤال الم ؟الصىىىالل حو حن هىىىذا الحكىىىم ي صىىىه الصىىىيام يقىىىاس عليىىىه تعنىىى ، وا 
 :-ارضيي هللا عنهي-عائشة فقال  " ، ودتعن  فأ سؤالهمعاملة من يقلب الدلي  على ذلك اليواب كينها عومل 

ن يكىون لففىادل لض ؛نكر عليها هذا السؤال، وال شك حن مث  هذا السؤال محتم ت ،استظهام منكاري  ؟!"أحرورية أن 
و ألن السىىاض  ممىىن األمىىور، ح ون للتعييىىع، حو يكىىون لقلىىب الىىدلي ، حو يكىىون ألي حمىىر مىىنوقلىىب العلىىم، وحن يكىى
مىىا  ىىر   لبلىىدل علىىى ميلىىين مىىن الكوفىىة، حو  ءنسىىبة ملىىى حىىرورا !؟حنىى  ححروردىىةولىىذا قالىى :  ،يعتقىىد مىىا سىىيل عنىىه

منهىىا، فصىىار  نسىىبة ال ىىوار   -رضىىأ هللا تعىىالى عنىىه-فىىأ حول األمىىر علىىى علىىأ  انبعثىىواال ىىوار  منهىىا، ال ىىوار  
ألن ال ىوار   ؟!وا وويود فأ غيرها بناء على حن األص  منها، ححروردة حنى يمليها، ولو عاشوا فأ غيرها، ولو نش
يشم من سىؤاله موافقىة المبتدعىة يمكىن حن يشىد عليىه ، وال شك حن الذي كالصوميرون حن الحاض  تقضأ الصالل 

ن وحنظه وحردف لىه  ىله حيدكان  المسيلة مسيلة دعول حتى فأ يانب المبتدف فإن كان مغالظ القول  فأ القول، وا 
ال ف  ،-عليىىه الصىىالل والسىىالم-المىىدعو كمىىا هىىأ عادتىىه وديدنىىه بفىىأ الىىدعول والرفىىي ألصىى  اللىىين اول يىىره اتيىىه وا 

من حيى  العلىم والظقىه فىأ هىذه  ميردا   لكنأ حسيل سؤاال    قال : ال  :فأ بع  الروايا و  "!؟ورية أن أحر  :فقال  
 :، فقىال-عليىه الصىالل والسىالم-مىن يسىتيذنه فىأ العنىا رفىي بىه  يىاءهلما  -عليه الصالل والسالم-المسيلة، النبأ 

ال، لكن مثى  مىا ذكرنىا حن المسىيلة مسىيلة  :قال «؟ببنتك» ال :قال «؟بي تك»ال،  :قال «؟حترضى حن يعنى بيمك»
فىىإذا فهمنىىا حن هىىذا متعنىى  ال شىىك حنىىه يعامىى   ،مرنىىا حن ننىىعل النىىاس منىىاعلهموح   ،المىىدعوولهىىذا  عىىال  لهىىذا السىىاض 

يعنىأ  "تحييض إحيداناقيد كاني  " :قام مقىال، ثىم قالى  عاضشىةفلك  م ،مستظهما   معاملة ت تلف عما مذا كان متعلما  
بقضىاء،  -عليىه الصىالل والسىالم-حي ال ييمرهىا النبىأ  "مر بقضاءفال تم " -ليه الصالل والسالمع-فأ عهد النبأ 
مىا قىال ل كنؤمر بقضاء الصىالل؛ ألن الصىالال   فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالل  :وفأ رواية مسلم

  العلىىم، هىىذا مىىا ذكىىره حهىى ه،اؤ ال يشىىي قضىىوحمىىا بالنسىىبة للصىىوم فإنىىه ال يتكىىرر فىى ها،حهىى  العلىىم تتكىىرر فيشىىي قضىىاؤ 
 لمىىاذا هىىذا :م وال نىىعاف فىىأ حن يقىىولولىىيس ألحىىد كىىال ،-عليىىه الصىىالل والسىىالم-عنىىه  واألصى  فىىأ هىىذا كلىىه مىىا يىىاء

ن كنا نسمه ونقرح بع  من ينب    ؟يقضى وهذا ال يقضى التظردي بىين ه األمىور، ودىرى حن الشىرف يىاء بىش عن هذوا 
على حد ععمهم، ونبت  نابتة من يستعملون العقول ويحكمونها فأ النصىو،، المتماثال  واليمه بين الم تلظا  

ال ف تظى  ملىيهمل، هىؤالء قىوم مظتونىون، ال يهؤالء ال يلتظى  ملىيهم ألصى  حن قىدم ايسىالم ال تثبى  مال علىى قنقىرل اوا 
واقعنىىا، وحمىىا ، ال ميىىال للكىىالم، سىىمعنا -عليىىه الصىىالل والسىىالم-التسىىليم، مذا صىىخ ال بىىر عىىن هللا وعىىن رسىىوله 

شىك  الذين يتبعون المتشابه من حه  العدغ، ودىرون حن هىذه المسىيلة نهيرهىا كىذا وهىذه حبيحى  وهىذه منعى ، هىذا ال
الىرد علىىيهم  ألن ؛حنهىم هىم حهى  العدىغ الىذين يتبعىون المتشىابه، ولىىذلك تيىدوهم فىأ النصىو، المحكمىة مىا يناقشىون 

بهىا المحكىم، وهىذه قردقىة حهى  العدىغ مىن الصىدر هىا ويضىربون المتشابهة فىإنهم يعمىدون ملي بالنصو،وحما  ،سه 
  األول.



 غيير مين عائشية عن روي  وقد"  ر  فأ الصحيحين وغيرهماوهو م   "صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال"
، نق  عليه ابن المنىذر وغيىره اييمىاف وحن الحىاض  يعنأ الحكم ميمه عليه "الصالة تقضي ال الحائض أن وجه

 قيول وهيو" ولهم ال بموافقتهم وال بم ىالظتهموال تقضأ الصالل مال ما يذكر عن ال وار ، وال يعتد بق امتقضأ الصي
 ."الصالة تقضي وال الصوم تقضي الحائض أن في بينهم اختالف ال الفقهاء عامة

 ايتمىىه النىىاس عليىىه، وال يعىىر  م ىىالف مال عىىن :ذكىىر عبىىد الىىرعاع عىىن معمىىر حنىىه سىىيل العهىىري عىىن ذلىىك فقىىال
بل ىه ال بىر، وهىذا ال شىك بىن ينىدب فكىان يقىول بالقضىاء حتىى ابن عبد البر وغيره، وحمىا سىمرل  ال وار  فيما نقله

  عىىن هىىذه األمىىور مىىن  ىىر  ي   لىىى األوامىىر العامىىة ثىىم مذا بل ىىه مىىاشىىين مردىىد الحىىي، حنىىه قىىد يقىىول بقىىول بنىىاء ع هحنىى
 .نصو،  اصة وقف عنده

 سم. 
 :-تعالى رحمه هللا-قال 
 :ن القرآنء في الجنب والحائض أنهما ال يقرآجا ما :باب
 عين نياف  عين عقبية بين موسيى عين عييا  بين عيلاإسيم حيدثنا :قاال عرفة بن والحسن حجر بن علي حدثنا
 مين شييئا   الجنيب وال الحيائض تقيرأ ال» :قيال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن -ماعنهرضي هللا - عمر ابن

 .«القرآن
 .يعل عن الباب وفي :قال
 نياف  عين عقبية بين موسيى عين عييا  بين عيلاإسيم حيديث من إال نعرفه ال عمر ابن حديث :عيسى أبو قال
 العليم أهيل أكثير قيول وهو «الحائض وال الجنب قرأي ال» :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عمر ابن عن
 والشيافعي المبيار  وابين وري الثي سيفيان مثيل بعيدهم ومن والتابعين -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من

سح وأحمد  ورخصيوا ،ذلي  ونحيو والحيرف اآليية طرف إال شيئا   القرآن من الجنب وال الحائض تقرأ ال :قالوا قاوا 
 ييروي  عيا  بن عيلاإسم إن :يقول عيلاإسم بن محمد وسمع  :قال ،والتهليل التسبيح في والحائض للجنب
 حييديث إنمييا :وقييال ،بييه ينفييرد فيمييا عيينهم روايتييه ضييع  كلنييه منيياكير أحاديييث العييراق وأهييل الحجيياز أهييل عيين
 أحادييث ولبقية بقية من أصلح عيا  بن عيلاإسم :حنبل بن أحمد وقال ،الشام أهل عن عيا  بن عيلاإسم

 .ذل  يقول حنبل بن أحمد سمع  :قال الحسن بن أحمدبذل   حدثني :عيسى أبو قال ،الثقا  عن مناكير
فىأ حىال الحىي   "ن القيرآنفي الجنيب والحيائض أنهميا ال يقيرأ ما جاء :باب" :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
نىىه الحىىدع األصىى ر، وهىىذا معىىرو  مظصىى  فىىأ بىىر يمنىىه عىىن حشىىياء حكثىىر ممىىا يمنىىه من هىىذا حىىدع حكوالينابىىة؛ أل
وهىىو  ي،بىىن يعدىىد العبىىد "عرفيية بيين والحسيين حجيير بيين علييي حييدثنا" :-تعىىالى رحمىىه هللا-وهنىىا يقىىول  ،كتىىب الظىىروف

حديثىىه عىىن  ، حديثىىه عىىن الشىىاميين قىىوي ب ىىال بىىن سىىليم الحمصىىأ "عيييا  بيين عيلاإسييم حييدثنا :قيياال" صىىدوع 
 مام حهى  الم ىاعي م "عن موسى بن عقبة"غيرهم من الحياعدين والعراقيين فظيه ضعف، والحديع هنا عن حياعي 

بنىاء علىى  الحىاض  تقىرح   ال «لحائضا تقرأ ال» :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عمر ابن عن ناف  عن"
ال ف [( سىورل الميادلىة11)] }َيْرَفي   ُه{  يكسر هنا من حيى  التقىاء السىاكنينناهية تيعم المضارف، و  (ال)حن  ألصى  اوا 

وفىىأ بعىى   السىىاكنين، ءاللتقىىابىى  هىىو مىىن عالمىىا  األسىىماء، والكسىىر هنىىا منمىىا هىىو  ،ر ال يىىد   األفعىىالحن اليىى



وهو حبلغ من النهأ الصىردخ عنىد   بر يراد به النهأ،هو و  نافية،)ال( وعلى حن  «الحاض   تقرح  ال» النسخ بالرفه:
فىتعم القليى  والكثيىر،  أنكرل فأ سياع النهأ حو النظ شيضا   «من القرآن ال تقرأ الحائض وال الجنب شيئا  » لمحه  الع
 .ال قلي  وال كثير شيضا  
: -رضىىأ هللا تعىىالى عنىىه-فىىأ السىىنن األربعىىة، قىىال علىىأ و فىىأ المسىىند  "وفييي البيياب عيين علييي": -رحمىىه هللا-قىىال 

فىأ المسىند وفىأ السىنن األربعىة، رواه وهىو   ينبىا  القرلن ما لىم نكىن يقرؤنا  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  
اديىع ال وفأ البىاب عىدل حح ،من القرلن الحاض  قراءل شأء   وفأ هذا دلي  على حنه ال ييوع للينب وال ،ال مسة

 فأ الينب حكثر مما ياء فأ الحاض .  تسلم من مقال، وال شك حن ما ياء
كىان رسىول   ر  عنىد ال مسىة عند ال مسة، محديع علأ الذي حشار مليه الترمذي ذلك قب   قال حبو عيسى....،

ضىعف، لكىن الىذي  مىداره علىى عبىد هللا بىن سىلمة وقىد  مىا لىم نكىن ينبىا  يقرؤنا القىرلن  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
بى  هىو  ىا،  ،واضىخ ال يىد   فيىه الحىاض   ينىعل عىن دريىة الحسىن، وكمىا هىوريحه ابن حير حن الحديع ال

 حديع الباب.   فأ حديع ابن عمرنب، والحاضبالي  
 "بين عييا  عين موسيى بين عقبيةث ال نعرفيه إال مين حيديث إسيماعيل قال أبو عيسى: حيديث ابين عمير حيدي"

 ،وريىخ حبىو حىاتم وقظىه ،وروايتىه فيهىا ضىعفبن عياش عن الحيىاعدين مسماعي  ورواية موسى بن عقبة حياعي، 
يعنىأ منىه الينىب والحىاض   "وهيو قيول أكثير أهيل العليم" :-رحمىه هللا-يعنأ عن ابن عمر يعنأ مىن قولىه، قىال 

مثييل  هموالتييابعين وميين بعييد -صييلى هللا عليييه وسييلم-ميين أصييحاب النبييي "مىىن القىىراءل هىىو قىىول حكثىىر حهىى  العلىىم 
سييحاق ال تقىىرح الحىىاض  وال الينىىب مىىن  :هىىؤالء كلهىىم يقولىىون  "سييفيان الثييوري وابيين المبييار  والشييافعي وأحمييد وا 

 ابىة حو حىي لىبس بينحىال مىن ت والحىالهىر  الوال يناسىبه  ،والكالم عهىيم ،، وذلكم ألن الحدع حكبرالقرلن شيضا  
فهىىذا الكىىالم منمىىا يليىىي بىىه  ،قىىرحه كينمىىا  اقىىب الىىرحمنال يناسىىب قىىراءل القىىرلن هىىذا الكىىالم العهىىيم الىىذي مىىن قىىام ي

عىىن القىىرلن،  مىىن القهىىارل وحسىىن الهيضىىة وغيىىر ذلىىك ممىىا كىىان يظعلىىه سىىلف هىىذه األمىىة، مىىه الحىىديع فضىىال   الكمىىال
ما ذكر ايمام مالك مه من يقىول بىين الحىاض  والينىب ال تقىرح القىرلن مىه حن ايمىام  -رحمه هللا-ايمام الترمذي 

، كونىه مىا ذكىر هى  يلىعم نهيىف الثيىاب مىن حيى  التحىديع   حنه كان يتقهر ودتقيب ويسىتاك ودلىبسمالك معرو 
 نعم؟  ؟ن القرلنالحاض  والينب ال يقرح حن من ذلك حن يكون مذهبه

 طالب:.......
مىا قىال والقىرلن حعهىم ك ؟فماذا عن القرلن -للحديع-دام ايمام مالك احتاط هذا االحتياط للسنة  ما :لكن حنا حقول
ه قىال: العىر  ييعدىك فىأ القىرلن وال حدثه من لظهىياءه من يقلب منه حن ي  يعنأ لما  ؟-رحمه هللا- ايمام مالك

ن يتحىرى للقىرلن ضفلى -للحىديع–سىنة لدام يتحرى ل لك ماافدل على حن ايمام م ؟!ييعدك فأ الحديع والقرلن حعهم
مىا يحتىاط للسىنة ودتقيىب ودتقهىر لقىراءل القىرلن حكثىر م ف: منىه يتنهىمن باب حعهم، لكن يبقى حنه يمكىن حن يقىال

هىىذا ألن مسىىيلة التعهىيم فىىأ القلىب غيىىر مسىيلة الحكىىم بىايلعام والويىىوب، وتىيثيم النىىاس بىذلك  لكنىه ال يويىىب ذلىك؛
هىذا حمىر  ،يعنأ كون اينسان يعهم غير كونه يويب حو يحرم، يعنأ عند حهى  العلىم ييىب تعهىيم القىرلن ،ي تلف

 عه علىىى األر ، فظىىرع بىىين هىىذا وهىىذاوضىى وضىىعه علىىى األر ، ييىىوع ييىىوع ه، لكىىن عنىىدهم حيضىىا  ميمىىه عليىى
 يعنىأ بعى  ليىة ال بىيس "ف ونحيو ذلي إال طرف اآليية والحير  الجنب من القرآن شيئا  ال ال تقرأ الحائض و  :قالوا"



حو بسىم  بسىم هللا، :هم يقولىون كالمالناس فأ  ادي، كالم الناس العادي،ألن بع  اآلية قد يوافي الكالم الع لماذا؟
ودوافقىىون القىىرلن فىىأ كالمهىىم العىىادي لكىىن ال يوافقىىون فىىأ ليىىة كاملىىة، ولهىىذا  وهىىأ مىىن القىىرلن، هللا الىىرحمن الىىرحيم،

تمامهىا اآليىة ب مىن اآليىة قىر  اآليىة بعى  اآليىة قىر  الحىر  ونحىو ذلىك، حمىا قىراءل ال بيس حن يقرح شىيضا   :قالوا
كىان  -عليىه الصىالل والسىالم-الرسىول  "للجنب والحائض والتسيبيح والتهلييل واصورخ  " فال ييوع البتة عند هؤالء

القىىرلن الحىىاض  تقىىرح  :فقىىالوا ،ع يماعىىة بىىين الينىىب والحىىاض ، وفىىر  وفىىأ ححيانىىه كلهىىايىىذكر هللا فىىأ سىىاضر ححوالىىه 
 ىال  الينابىة مذا احتىا  ب لقىرلن نسىيته؛ ألن مىدل الحىي  تقىولقرح القرلن؛ ألن الحاض  مذا لىم تقىرح اوالينب ال ي

لىىيس بيىىدها حن ت تسىى   ت تسىى  قبىى  حن ينققىىه؟ي تسىى ، لكىىن مذا احتايىى  ملىىى القىىراءل هىى  بيىىدها حن قىىراءل ملىىى ال
ممىا بيد المينب، وهذا اآلن يظتى به حنىه مذا احتىيل للقىرلن مىن قبى  الحىاض   -مدل الينابة-ب ال  الينابة فمدته 

القىىىرلن فىىىإنهم ير صىىىون لهىىىا بىىىذلك، والحىىىديع دليىىى  علىىىى المنىىىه فىىىأ  تنسىىىى معلمىىىة حو متعلمىىىة حو نسىىىي   شىىىي 
القىىرفين، ومىىنهم مىىن يىىرى حن الحىىاض  حولىىى بىىالمنه مىىن الينىىب، والحىىي  حىىدع حشىىد مىىن الينابىىة، كالهمىىا حىىدع 
حكبر لكنه حشد، وياء فأ الينب ما هو حكثر مما يىاء فىأ الحىاض ، لكىن يكىون الحىاض  مىن بىاب قيىاس األولىى 

ا  سىيب وعكرمىة حنهمىا كانىا ال يردىان بيمن باب قيىاس األولىى، ودىروى عىن سىعيد بىن المسى ،ر البابلم يثب   بن م
 مىه هللارح-وال شك حن حكثىر العلمىاء علىى تحىردم قىراءل الينىب للقىرلن، وعقىد ايمىام الب ىاري  ،قراءل الينب القرلنب

: بىىىاب تقضىىىأ ، فإنىىىه قىىىالالحىىىاض القىىىرلن للينىىىب و يىىىدل علىىىى حنىىىه يقىىىول بيىىىواع قىىىراءل  فىىىأ صىىىحيحه بابىىىا   -تعىىىالأ
الحىا   «فعلىأ مىا يظعى  الحىا ا»ألن  ؛فىدل هىذا علىى حنهىا تقىرح القىرلن، الحاض  المناسك كلهىا مال القىوا  بالبيى 

 مال القوا  بالبي .  من ذلك يقرح القرلن، ولم يستثن  
صىلى هللا عليىه -وكىان النبىأ  ،ا  لقراءل للينىب بيسىابن عباس فأ ا يم: ال بيس حن تقرح اآلية ولم ير  وقال مبراه :قال
   والينىىبضمىىراد الب ىىاري االسىىتدالل علىىى يىىواع قىىراءل الحىىا :يىىذكر هللا علىىى كىى  ححيانىىه، قىىال ابىىن بقىىال -وسىىلم

 «مىا يظعىى  الحىىا  غيىر حال تقىىوفأ بالبيىى  افعلىىأ» مال القىىوا  ؛ ألن لىىم يسىتثن  -ارضىأ هللا عنهىى- بحىديع عاضشىىة
ألن حىىدثها حغلىىي مىىن حدثىىه،  ؛مال القىىوا  وكىىذلك الينىىب سىىتثن  لىىم ي ر هللا،الحىىا  يقىىرح القىىرلن ودىىذكومعىىرو  حن 

وللقىىولين، اسىىتدل الب ىىاري علىىى حن  يعنىىأ يسىىتدل بهىىذا الكىىالم للىىويهين شىىو  اآلن ألن حىىدثها حغلىىي مىىن حدثىىه،
وقىىىال: مىىىن بىىىاب حولىىىى  «مىىىا يظعىىى  الحىىىا  غيىىىر حال تقىىىوفأ بالبيىىى  افعلىىىأ» :حىىىاض  تقىىىرح القىىىرلن بحىىىديع عاضشىىىةال
ينىب مىن بىاب حولىى، وحهى  العلىم عنىدهم الىن، فىأ الينىب فىأ ينب، يعنأ الن، عنده فأ الحىاض  اليىواع والال

ألن حىدثها حغلىي، شىو  اآلن االسىتدالل مىن القىرفين ايمىام الب ىاري عنىده  ؛المنه حكثر والحاض  من بىاب حولىى
لقىىراءل الحىىاض  القىىران بحىىديع  بىىر البىىاب ال يثبىى  ألنىىه معىىار  بمىىا هىىو حقىىوى منىىه ولىىيس علىىى شىىرقه، واسىىتدل 

ذ «يظع  الحا  غير حال تقوفأ بالبي ما افعلأ » :عاضشة ألن  ؛للينىب مىن بىاب حولىى ا ياع هذه للحاض  ياعوا 
، دليىى  علىىى ذلىىك حىىدثها حغلىىي، القىىر  اآل ىىر الىىذين يمنعىىون قىىراءل الينىىب والحىىاض  للقىىرلن قىىالوا: حىىديع البىىاب

حكثر من ذلك مما يدل على حن الينب ممنوف وهو قول يماهير حهى   ثبوته فإنه ياء فأ الينب مدوعلى فر  ع
والحاض  حغلي منىه فتمنىه مىن بىاب حولىى، مذا ريعنىا ملىى حىديع عاضشىة الىذي اسىتدل بىه الب ىاري علىى حن  ،العلم

ىىي   حهىى  العلىىم «افعلىىأ مىىا يظعىى  الحىىا  غيىىر حال تقىىوفأ بالبيىى »الحىىاض  تقىىرح القىىرلن   مون الىىدالال  ملىىى داللىىةقس  
مىن بعىد كمىا  ، داللة حصلية التأ سيي من حيلها ال بر، وداللة تبعية قىد تؤ ىذ مىن ال بىر ولىويةعحصلية وداللة تب



هنا، الداللة األصلية ال شك حنها هأ موضه االحتيا  من ال بىر، والداللىة التبعيىة ي تلىف حهى  العلىم فىأ مفادتهىا 
 ؛الداللىة التبعيىة ننتبىه لهىذا نىه ال يتسىدل بهىا وال يحىتل بهىافأ الموافقا  حقبأ على حكم المدلول، والذي قرره الشا

حال تقىىوفأ  افعلىىأ مىىا يظعىى  الحىىا  غيىىر» ألنىىه يىىيتأ مىىن يسىىتدل بشىىأء ال ي قىىر علىىى البىىال، يعنىىأ حينمىىا قىىال:
مىن بعىد، يعنىأ  لية داللىة تبعيىةصىحداللىة ؟ ليسى  القىرلن مىن هىذا الىن، ه  ي قر ببىال منسىان حنهىا تقىرح «بالبي 
يعنأ الىن، الصىردخ مىن حىديع  ،  الشأء مثليهق  صالل الههر يمتد ملى حن يصير هن و : مقال الحنظيةمثلما 

قىىال     كىى  شىأء مثلىىهلههىىر مىن عوال الشىىمس ملىىى حن يصىير هىىووقى  صىىالل ا  و بىىن العىىا،:عبىد هللا بىىن عمىر 
ملىى  مىن اسىتيير حييىرا   منمىا مىثلكم ومثى  مىن قىبلكم كمثى » :يىه بىدلي : ال ملى حن يصير ه  ك  شىأء مثلالحنظية

 «بديناردن ال روبالعصر ملى من  ثم استيير حييرا   ،ملى العصر بدينار ثم استيير حييرا   ،منتصف النهار بدينار
مىىن قلىىوف الشىىمس ملىىى ، نعىىم اليهىىود الىىذين عملىىوا حيىىرا    وحقىى نحىىن حكثىىر عمىىال   :قىىالوا -احتيىىوا-فقىىال حهىى  الكتىىاب 
والىذين عملىوا مىن الىعوال ملىى وقى  العصىر وهىم فىأ الحىديع المىراد  ،العصىر بال شك من وقى  العوال حكثر عمال  

نحن دينىار وهىم دينىاردن،  ا  حير يعنأ من المسلمين الذين عملوا العصر وحق   قالوا: نحن حكثر عمال   ،بهم النصارى 
ن وقى  الههىر ملى من يصير ه  الشأء مثليه، فهذا دليى  علىى ح: وال يكون الههر حقول من العصر مال مذا قلنا

هىذا مذا سىلمنا حن وقى  الههىر ملىى  ،ملى حن يصير ه  الشأء مثليه، ه  هذه داللة حصلية حو تبعيىة؟ تبعيىة يمتد
كى   مصير ه  الشأء مثله حقصر من وق  العصر، مه حنه حتىى علىى التنىعل معهىم حنىه يصىير لمىا يصىير هى 

ون اينسان يستدل بمث  هذه األمور التىأ فىأ فك ،حقول ،فأ ك  عمان وفأ ك  مكان شأء مثله هو حقول حيضا  
حن الداللىىة  العلىىم، والشىىاقبأ يقىىرر هىىذا وبقىىول هىىذا ممنىىوف عنىىد يمىىه مىىن حهىى  غايىىة البعىىد ودتىىرك حمىىور حقىىرب منهىىا

عىار  بمىا ذا لىم ت  : من فيهىا دليى ، لكىن مال دليى  فيهىا وال مستمسىك، ونقىولالتبعية التأ لم يسىي ال بىر مىن حيلهىا 
بحىديع عبىد هللا بىن   معىار  «منمىا مىثلكم» :فظىأ حىديعوحصىرح فيهىا دليى ، مذا لىم يويىد معىار  هو حقىوى منهىا 

يعنىىأ حتىىى لىىو افترضىىنا حن   ووقىى  الههىىر مىىن عوال الشىىمس ملىىى حن يصىىير هىى  الشىىأء مثلىىه:  فىىأ مسىىلم وعمىىر 
يىان المواقيى ، صردخ، ون، فأ الباب، سىيي لب والحنظية ألن حديع عبد هللا بن عمر قول ما قلنا بحقول العصر 

حنهىا  «أ مىا يظعى  الحىا  غيىر حال تقىوفأ بالبيى افعل» :-عليه الصالل والسالم-ها النبأ وهنا كون عاضشة يقول ل
الىدالال  التبعيىة البعيىدل مذا عورضى  بمىا حقىوى وحصىرح منهىا ال  فهىذه ؟؟ نعم: ص   تقرح القرلن الحا  يصلأ نقول

ذا لىىم تعىىار  فيحىىتل بهىىا أل ولىىو بعىىد ، يعنىىأ كىىالم البشىىر نهىىا كىىالم مىىن ال ي ظىىأ عليىىه المظىىاهيم يلتظىى  مليهىىا، وا 
فىال  ،م بكالم ال يحسىب لمظهومىه حسىابلكألن اينسان قد يت ؟العلماء يقررون حن العم المذهب ليس بمذهب لماذا

}إ ْن  هىوى والحديع عما ال ينقي عن ال ،-ي  وعال-ية من هللا اآلتكلم بالحديع و بينما الذي تكلم باآلية  ،يلعم به
نىىه غظىى  عىىن مثىى  هىىذا ال، لكىىن مىىه ذلىىك يكىىون هنىىا مىىن بىىاب م :فىىال يقىىال [( سىىورل الىىنيم4)] ه{ييَو إ اُل َوْحيييو ي{ييوَحى 

افعلىأ مىا يظعى  »ىاع ال بىر مىن حيلىه، فاالسىتدالل بىسىي ح، يقىدم مىادم األقىوى ويقىدم األصىر عار  والتىرييخ، فيقىالت
ألنىىه اسىىتدالل بالتبعيىىة،  هىىذا الكىىالم فيىىه ضىىعف؛ تقىىرح القىىرلن علىىى حن الحىىاض  «بالبيىى  أالحىىا  غيىىر حال تقىىوف

فينب ىأ حن تكىون علىى ذكىر  ،يميىه حبىواب الىدينبالداللة التبعية ال باألصلية، وهىذه مسىيلة كبىرى يحتىا  مليهىا فىأ 
مىىىن اسىىىتيير منمىىىا مىىثلكم ومثىىى  مىىىن قىىىبلكم مىىن األمىىىم كمثىىى  » :حىىىديعهىىىذا المىىن قالىىىب العلىىىم، يعنىىىأ مىىن اسىىىتدل ب

قىىالوا: ألن وقىى  العصىىر  ماضىىة مىىن الهيىىرل لمىىاذا؟مىىدل الىىدنيا تنتهىىأ سىىنة حلىىف وحربع من :ملىىى ح ىىره، قىىال ...«حييىىرا  



 ؟هىذه الداللىةبمثى   ؟ماضة، يعنأ هى  نقىول بثمى  هىذاهأ عمر الدنيا حلف وحربعمس و مس السبعة اآللف التأ ال   
 }َأَكاد{ أ{ْخف يَهيا  يقول: -ي  وعال-وهللا  ،مه حن النصو، الققعية فأ قيام الساعة من الكتاب والسنة ال تحصى

ال فعن غيىري فهىذا حمىر مققىوف فيىه ال يعلمهىا مال هىو، يعنىأ  [( سورل قىه15)] يعنأ حتى من نظسأ حكاد ح ظيها، وا 
: ن القيامىة تقىوم سىنة حلىف وحربعماضىة حو مىن يقىول: مما يساع الحىديع ثىم يىيتأ مىن يقىولنه  هذه داللة حصلية حي

ْم إ اُل َبْتَتيية  وسىىبعة لمىىاذا؟ ألن ب تىىة  وحربعماضىىةة تقىىوم سىىنة حلىىف ن القيامىىم ب تىىة فىىأ  [( سىىورل األعىىرا 187)] }اَل َتييْلت يك{
، الصىىردحة الصىىحيحةبىى  هىىو مىىردود بالنصىىو،  ،يلتظىى  مليىىه كىى  هىىذا ال ماضىىة وسىىبعة،حسىىاب اليمىى  حلىىف وحربع

يىاء فىأ الينىب يثبى ، الحىاض  يىاء فىأ هىذا سيما فأ الينىب يعىار ، ميمىوف مىا  ميموف ما ياء فأ الباب ال
ن ضىعف فىأ الحيىاعدين والعىراقيين  ؛ومن حه  العلىم مىن حثبتىهكالم، ه  بر وفيال لىيس ألن مسىماعي  بىن عيىاش وا 

ه فىأ حىديع العىراقيين وحىديع الحيىاعدين فاقىد للتوثيىي ال لكنىه كثىر  ح قىاؤ  ،فاقىد للضىب  ،معنى حنىه فاقىد للحظىي
 .هذامنه  ما يضب  حي شأء يمر به، ال يلعم لكن ال يعنأ حنه ،ضعف من حي  هذارك من حي  هذا يعنأ فت  
ر وحوراد الصىىباح والمسىىاء فيهىىا ااآلن الينىىب والحىىاض  فىىأ حذكىى "...وسييمع  محمييد بيين إسييماعيل :قييال الترمييذي"

رئ مىن المصىحف ألن القىرلن قىرلن سىواء قى ؛؟ مىا تقىرحيقرؤونهىاال  يقرؤون هذه األذكار حوبالمنه  ولليا  فعلى الق
سىيما وحن البىاب فيىه ال ىال  الىذي  ومىنهم مىن يتسىمخ فىأ بىاب األذكىار ال على حسىاس حنىه ذكىر، بالتتابه حو قرئ 

لىو كانى  و فىال ينب ىأ حن يتركهىا  ،ورتىب عليهىا حظىي لفنسىان ،ورتب عليهىا حيىور عهيمىة مهمةسمعتم، واألذكار 
 من القرلن. 

نى  : من كوقالى  ،صحيحة، فرحتىه عويتىه بعينهىا رحتىه فىينكر ياردته وهأن رواحة حينما وقه على قصة عبد هللا ب
قالى : صىدع فيىاء باألبيىا  المشىهورل وصىدقته  ،ال يقىرح القىرلنالينىب  م حنمتقىرر عنىده نهاقرح القرلن؟ ألف ا  صادق

 عندهم. القرلن حمر معرو  ومتقرر  قراءلهللا وكذب  عينأ، فهذا يدل على حن امتناف الينب ومنه الينب من 
قال الترميذي: وسيمع  محميد بين إسيماعيل البخياري يقيول: إن إسيماعيل بين عييا  ييروي عين أهيل الحجياز "

وقىال: منمىا حىديع  ،كينه ضعف روايته عنهم فيما ينظرد بىه، يعنىأ مىا لىم يتىابه عليىه "وأهل العراق أحاديث مناكير
بىه منمىا هىو عىن حهى  الشىام، عىن حهى  بلىده  الصىحيخ المحىتل هعن حه  الشام يعنأ منما حديث مسماعي  بن عياش

الحيىىاع فىىأ من فىىالن ثقىىة فىىأ نيىىد وضىىعيف  :يعنىىأ هىى  نقىىول ؟ف الشىى ، فىىأ بلىىد ودوثىىي فىىأ بلىىدضىىع  لمىىاذا ي  
حظىي كتىاب حضىب  منىه فىأ غيىر بلىده، وهىذا سىيما مىن حظهىه  والعكس، ال شك حن اينسان فأ بلده وبىين كتبىه ال

ي عليهىىا ودون كتبىىه يعنىىأ مثىى  حي شىىيخ مىىن المشىىايخ قىىرح كتىىب وعل ىى عىىرو  حن الشىى ، الىىذي اعتمىىد علىىأحمىىر م
وهو من حه  القصىيم حو مىن حهى  الردىا  وكتبىه فىأ نيىد، وبحثى  هىذه المسىيلة  فواضدها ومر  مسيلة بحث  مثال  

 ،حنىا حذكىر وهللا منىأ معلىي علىى كتىابأ كىذا نسىي  اآلن :مىا تقىول يىا فىالن قىال :حو فأ المدينة فقيى  فأ مكة مثال  
ذكرهىىا ابىىن  :يقلىىب فاضىىدل فىىأ مسىىيلة مىىاء ونقىىول لكىىن مذا رحىى  حعقيىىتكم ال بىىر، وهىىذا يحصىى  كثيىىر، يعنىىأ ححيانىىا  

علىىى وهللا  والصىىظحة ءاليىىع والصىىظحة،  ءبىىأ اليىىع لىىو تكرمىى  ن :يقىىول ،حيىىر فىىأ فىىتخ البىىاري حو ابىىن كثيىىر حو غيىىره
ب مىا هىو بضىب  صىدر حظهىه فىأ بلىده الىذي ضىبقه ضىب  كتىا ، فمن هذه الحيثيىةما هو باآلن بالردا تأ  نس

ألنه يعتمىد علىى الكتىب، مىا يعتمىد علىى حظىي الصىدر، حمىا األضمىة الحظىاظ الىذين  ؟لماذا ،حكثر من حظهه فأ غيره
 حناييلهم فأ صدورهم ومحظوهاتهم فأ ينباتهم هؤالء ال يتيثرون سواء كانوا فأ بالدهم حو فأ غيرها. 



: ولبقيىة بقيىة بىن الوليىد ححاديثىه كمىا يقىول حهى  العلىم "  أصلح من بقييةوقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عيا"
والىذي  ،هكذا نق  الترمذي عىن ايمىام ححمىد "ولبقية أحاديث مناكير عن الثقا "  فكن منها على تقية  ليس  نقية

هنىىا، عكىىس مىىا   بقيىىة ححىىب ملىىأ  :حمىىدريمىىة مسىىماعي  بىىن عيىىاش عىىن ايمىىام حفىىأ الميىىعان للحىىافي الىىذهبأ فىىأ ت
 يعنأ من مسماعي  بن عياش فهو مناق  لما نقله الترمذي.  بقية ححب ملأ  :وكذلك فأ تريمة بقية، قال

ذا  ،الترمىذي يىروي باألسىانيد "ذل  لقال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمع  أحمد بن حنبل يقو" وا 
سىحاع مىا يىيتأ مىن وبىذلك ي فإنمىا يرويىه بإسىناده، يعنىأ مذا قىال: حضا  ملى ححد قوال   ل مققىوف قو بىالقىول ححمىد وا 

سحاع هذه قردقتىه هكذا منما يرويه بإسناده وقىد بىين حسىانيده، المقصىود حن األقىوال ال تثبى  ألربابهىا  ،عن ححمد وا 
لىه وال دربىة لىه بالمىذهب، فكىم  سىيما مذا نقلهىا مىن ال  بىرل نقول عىن األضمىة اليكثر الوهم فأ ال، ولذا دباألسانيمال 

حو ، العينىىأ وهىىو حنظىىأ يقىىول: قىىال ححمىىد و قىىول ينسىىب للشىىافعأ حو قىىول تيىىد مىىثال  حمىىد حلفمىىام ح ول ينسىىبمىىن قىى
الحنابلىىة ينسىىبون ألبىىأ  والعكىىس تيىىد مىىثال   وهىىذا القىىول لىىيس بمعىىرو  عنىىد الحنابلىىة وال الشىىافعية، يقىىول الشىىافعأ،
من ال منما تتلقى عن كتب حصىحابها، يعنىأ ألقو اقول ايمام وهكذا، ف د عند الحنظية لكن ليس هوو يو حنيظة قول م
فهىىىم حعىىىر   كتىىىب الحنابلىىىة، للشىىىافعأ مذهىىىب ملىىىى كتىىىب الشىىىافعأ اذهىىىب ملىىىى ححمىىىد  قىىىول لفمىىىام نقىىىحرد  حن ت
ححمىد بىن حبىو عيسىى: حىدثنا قىال  :لون على كتب، ولىذلك قىالو كان معولهم على األسانيد ما يعاألضمة و  ،بمذاهبهم
 قول ذلك.بن حنب  يسمع  ححمد  :حسن قال

 سم. 
أال  التعليل أنه قد يوافق كالم النيا  آية ذكرتم يا شيخ أنبعض للة قراءة في مس طالب: عفا هللا عن  يا شيخ

 ؟....يمكن أن يقيد
 . التحدي بهاولذلك اآلية الكاملة ما ياء 

قيد يقيرأ اإلنسيان يعنيي إذا قصيد القيرآن يعنيي ر ميا  د بالقصيد أحسين هللا إلييكم ييا شييخأال يمكن أن يقييطالب: 
 ..بعض آية.

 نصف لية الدين. 
 ويقصد به القرآن. طالب: 

 نصف لية الدين.
  نعم. ،نص  آية الدينطالب: 

 ية متوسقة. ليقرح بع   ،ية متوسقةل :هذا ما يمكن حن يوفي لكن ال الب حنهم مذا قالوا مث  هذا قالوا
  لو قرأ بعض...طالب: 

ألن النىىاس فىىأ  ؛نىىه  ىىالف فىىأ هىىذا: محىىد يقىىولحمىىا  [( سىىورل المىىدثر21)] ث{ييُم َنَرييَر }يعنىىأ لىىو قىىرح ليىىة كاملىىة لىىو قىىال: 
ألن اآلية قىد تتظىي مىه  حق  ما وقه به التحدي سورل؛ ،بآية ثم نهر، ولذلك لم يقه التحدي :العادي يقولون  مكالمه

 كالم الناس.
رد في إنسيان وأخطيل هءة كما لو قرأ عنيدالقرا يقصد بهفي أية متوسطة و -أحسن هللا إليكم-لكن قد يقرأ طالب: 

 وهي بعض آية؟  قصد القرآن بذاتهيعليه هو 



 من شعور حو من ال شعور؟ 
  من شعور.طالب: 
غيىر مقصىود  فيسىمه القىارئ ود قىأ يىرد عليىه، هىذايكون الرد من ال شىعور فتيىد اينسىان يقضىأ حايتىه  ححيانا  

بمىا  وحراد حن يدعو بهىا وال يكملهىا، يىدعوالقراءل متضمنة دعاء، ا مذا كان  يمهذا بال شك، فإن قصد القراءل ال س
ألن األدعيىىة فىىأ القىىرلن منهىىا مىىا يىىاء فىىأ ليىىة  ، وحراد حن يىىدعو بىىه؛الىىدعاء فىىأ نصىىف اآليىىة مىىثال   يحتايىىه منهىىا،

ْلم ا فأ بع  لية، لو قىال: ومنها ما ياء فأ ليا ، ومنها ما ياء  ،كاملة  يىدعو  [ل قىىه( سىور 114)] }ُرب   ز ْدن ي ع 
بعى  ليىة   تلىف فيىه، لكىن من قىرح مىن غيىر قصىدال شىك حن القصىد مىؤثر واألعمىال بالنيىا  هىذا حمىر مىا ي ،بهذا

 .هذا يتياوع عنه
 سم.

 عفا هللا عن . 
 : -تعالى رحمه هللا- قال
 :ما جاء في مباشرة الحائض :باب
- عائشية عن األسود عن إبراهيم عن منصور عن سفيان عن مهدي بن الرحمن عبد حدثنا قال: بندار حدثنا

 .يباشرني ثم أتزر أن يلمرني حض  إذا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: قال  -ارضي هللا عنه
 .وميمونة سلمة أم عن الباب وفي :قال
- النبيي أصيحاب مين العليم أهيل مين واحد غير قول وهو ،صحيح حسن حديث عائشة حديث :عيسى أبو قال

سح وأحمد الشافعي يقول وبه ،والتابعين -ه وسلمصلى هللا علي  .قاوا 
المباشىرل األصى  فيهىا مىس البشىرل للبشىرل  "ما جياء فيي مباشيرة الحيائض :باب": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

كانى  المىرحل حىاض  وحرادهىا  مظاعلة من القرفين بشرل الري  تمس بشرل المرحل والعكس، فهأ مظاعلة مىا حكمىه مذا
  ال؟ ه  يستمته بها حوعويها 
وهىىو  "سييفيان عيين مهييدي بيين الييرحمن عبييد حييدثنا قييال:" محمىىد بىىن بشىىارهىىو و  "بنييدار حييدثنا" :-رحمىىه هللا-قىىال 

القاعىىدل فىىأ تمييىىع سىىظيان وهىىأ قاعىىدل حغلبيىىة بحيىىع مذا كىىان بىىين المؤلىىف وبىىين سىىظيان واحىىد  الثىوري، وذكرنىىا مىىرارا  
ن كىىان بينهمىا اثنىىان فهىىوفهىو ابىىن عيينىىة،   "منصييور عيين عيين سييفيان" الثىىوري؛ ألن الثىىوري حقىدم مىىن ابىىن عيينىىة وا 
صلى هللا علييه - هللا رسول كان: قال  عائشة عن األسود عن" بن يعدد الن عىأ "إبراهيم عن" وهو ابن المعتمر

 وغيرهما. ينوالحديع فأ الصحيح "يباشرني ثم أتزر أن يلمرني حض  إذا -وسلم
كيان رسيول هللا " هىذا األصى  فيهىاكان تدل على االسىتمرار  إذا حض " -وسلم صلى هللا عليه-كان رسول هللا "
، يقىول صىاحب رع اضتىمهمىوع  ايعار ،تىعرحصىله اض "يلمرني إذا حضي  ييلمرني أن أتيزر -صلى هللا عليه وسلم-

مىن فصىحاء العىرب،  -ارضىأ هللا عنهى-لكنه محكىأ عىن مىذهب الكىوفيين، وعاضشىة  ،حتع : ايدغام  قيالمظص 
تصىى ، ؤ حصىىله الم مىىثال  الظىىك وايدغىىام المتصىى   : ينب ىىأ حن يقىىال مثىى  هىىذا الكىىالم  قىىي، وهنىىاك شىىأء يقىىال لىىهفىىال

متصى ، ول ىة ايمىام الشىافعأ  :تص  بالهمع، والعلماء قاقبة مذا وصظوا حديع قىالواؤ واألص  الم ،المتص  مدغام
 : مؤتعىد ، وابىن الحايىب فىأ شىافيته يقىولالهمىع مؤتصى ،وهو ممام حيىة فىأ هىذا البىاب الظىك -تعالى رحمه هللا-



نهىىا ل ىىة ايمىىام الشىىافعأ يىىدل علىىى حن ايدغىىام حكثىىر عنىىد حهىى  ايمىىام الشىىافعأ، فكونىىه يىىن، علىىى ح ل ىىة ومؤتسىىر
 :واوال قىىال ل ىىة العىرب :واهىىذه ل ىة ايمىىام الشىافعأ مىىا قىال :يعنىىأ كىون الظىىك والهمىع ينسىىب يقىال ؟لكحلىىيس كىذ العلىم

فيدل على حن من عىداه  ،ألنه استعملها فأ كالمه كثيرا   : ل ة ايمام الشافعأ؛واقال ،ل ة تميم :واوال قال ،ل ة قردش
العم شىري، مىن حشىهر كتىب  ؟ايدغىام  قىي، المظصى  لمىن :من حه  العلم ل تهم ايدغام، فقول صىاحب المظصى 

حعهىىم هىىذه الشىىروح شىىرح يىىرل التىىأ ال تعىىد وال تحصىىى، ومىىن وعليىىه الشىىروح الكث ،النحىىو، مىىن حشىىهر كتىىب النحىىو
عىيش يابىن  ،العىيش المويىودين عنىدنا هنىا يبىن امىا هىو  وهذا مقبوف فأ عشرل حيىعاء قىديما   ،بن يعيشالمظص  ال
قتىىاد، اللكىىن دون تحصىىيله  ىىرط  ،وفيىىه فواضىىد ال تويىىد فىىأ غيىىره ،ومىىتقن ومضىىبوط شىىرح مقىىول يىىدا   ،مىىن األنىىدلس

ن كان المت ص، ال يست نأ عنه، والم  ؟ د هذا المقداركتاب قود  ومن حين لفنسان حن يقرح فأ فن واح   ظص  وا 
 فضلها. م تصرا  النحو يمكن حن يكون من حفيه يودل يعنأ من بين  حيضا  

والحىىديع  "ثييم يباشييرني"يعنىىأ حشىىد ايعار  "إذا حضيي  يييلمرني أن أتييز -صييلى هللا عليييه وسييلم-كييان رسييول هللا "
سىىظ  مىىن البىىدن، ايعار منمىىا يشىىد علىىى النصىىف األسىىظ  مىىن البىىدن، ايعار منمىىا يشىىد علىىى النصىىف األ نمعىىرو  ح

لهىذا  بىين السىرل والركبىة حىرام مىن الحىاض  ولذا يقول حبو حنظية ومالك والشافعأ: يحىرم مىا بىين السىرل والركبىة، مىا
اليمىاف  محىر  الم  ، وعند الحنابلة وويه عند الشافعية وهو قول صحابأ حبىأ حنظيىة الحديع؛ ألن هذه موضه ايعار

ونسىب هىذا القىول ابىن حيىر فىأ فىتخ البىاري ملىى كثيىر مىن السىلف  «اصنعوا ك  شأء مال النكىاح»: ، لحديعفق 
سىىىحاع، وحملىىىوا حىىىديع البىىىاب علىىىى االسىىىتحباب يمعىىىا   وريحىىىه النىىىووي والعينىىىأ،  ،بىىىين األدلىىىة والثىىىوري وححمىىىد وا 

علىى حال يصى  ملىى الحمىى،  مىا فىوع الركبىةا يواع االسىتمتاف بمعرو  حن النووي شافعأ والعينأ حنظأ، فريحو و 
لكىىن ال يقىىال بتحردمىىه، منمىىا المحىىرم اليمىىاف فىىأ محىى   ،عىىن مىىواقن الشىىبة هىىذا هىىو المقلىىوب االبتعىىادوال شىىك حن 

  الحرع، وقد حمرنا باعتعال النساء فأ المحي  يعنأ فأ مكان الحي .
 عائشية حيديث :عيسى أبو قال" أ الصىحيخلك م ر  فكذ وميمونة عند الب اري  "سلمة أم عن الباب وفي" :قال

صيلى - النبيي أصيحاب مين العليم أهل من واحد غير قول وهو" وح ريه الشي ان وغيرهمىا "صحيح حسن حديث
سيح وأحميد الشيافعي يقيول وبيه ،والتيابعين -هللا عليه وسلم لكىن المىريخ يىواع االسىتمتاف بالحىاض  بكى   "قاوا 

 شأء مال اليماف. 
عىىىن كىىىونهم يباشىىىرونها، والنصىىىارى  شىىىاربوها فضىىىال  كلوهىىىا ولىىىم ياهىىىا فلىىىم يؤ ضىىى  المىىىرحل اعتعلو اليهىىىود كىىىانوا مذا حا
نصىو، الكتىاب وفىأ منىه وقىي الحىاض  مىن  ،اكلة الحاض  مىا هىو رد علىى اليهىودو باب م بالعكس، وسييتأ فأ

 وديننا وس  وهلل الحمد، نعم.  ،والسنة ما يرد على النصارى 
 :-تعالى رحمه هللا-قال 
 :وسمرها الحائض مواكلة في جاء ام :ابب

 صيالح بين معاويية حدثنا قال: مهدي بن الرحمن عبد حدثنا :قاال األعلى عبد بن ومحمد العنبري  عبا  حدثنا
هللا علييه  صيلى– النبيي سيلل : قيال سيعد بين هللا عبيد عميه عين معاويية بين حيرام عين الحارث بن العالء عن
 .«واكلها» :فقال الحائض مواكلة عن -وسلم
 .وأن  عائشة عن الباب وفي :قال



 بمواكليية يييروا لييم العلييم أهييل عاميية قييول وهييو ،غريييب حسيين حييديث سييعد بيين هللا عبييد حييديث :عيسييى أبييو قييال
 .طهورها فضل بعضهم وكره ،بعضهم ذل  في فرخص وضوئها فضل في واختلفوا ،بلسا   الحائض
مواكلة الحاض  األك  معهىا، األكى  معهىا  "مرهاما جاء في مواكلة الحائض وس :باب": -تعالى رحمه هللا-يقول 

 -بىىن عبىىد العهىىيم- عبييا  حييدثنا": -هللا رحمىىه–وسىىؤرها البقيىىة مىىن الشىىراب الىىذي تشىىرب منىىه، بقيىىة شىىرابها، قىىال 
 مهيدي بين اليرحمن عبيد حيدثنا :قياال" الصىنعانأ ثقىة حيضىا   بصىري حيضىا   "األعليى بين ومحمد" البصىري  "العنبري 
حىرام بىن حكىيم بىن  الىد هىو  :ويقىال "معاويية بين حرام عن الحارث بن العالء عن صالح بن معاوية حدثنا قال:

مثىى  هىىذا ودنظىىه فىىأ  ،غيىىر حىىرام بىىن حكىىيم، همىىا اثنىىان حىىرام بىىن معاويىىة اثنىىانهمىىا  :ويقىىال ،األنصىىاري حو العنسىىأ
ب اليمىىىه موضىىىخ حسىىىبا: )لل قيىىىب الب ىىىدادي اسىىىمه هىىى  همىىىا واحىىىد حو اثنىىىان كتىىىاب والوقىىىو  علىىىى حقيقىىىة األمىىىر

وال قيىىب يسىتدل باألدلىة التىىأ ثبتى  عنىىده حنهمىا واحىىد، وال قيىب فىىأ  ،ايمىام الب ىىاري يىرى حنهمىىا اثنىان (والتظردىي
واحىد ثىم يحكىم بينهمىىا  :ويقىول حبىو حىاتم ،همىا اثنىانفقىد يقىول الب ىىاري  ،بىين األضمىة هىذا الكتىاب يعى  نظسىه حكمىا  

ن ال قيىب أل ليعىر  منعلىة نظسىه ومنىاعل األضمىة؛ ذا الكتىابمقدمىة هىلىو قىرح كى  قالىب علىم ن ال قيب، وحتمنىى ح
بين األضمة فقدم بمقدمة يحسن وديدر ب  يتعين علىى كى  قالىب حن  نصب نظسه حكما   استشعر حنه فأ كتابه هذا

قالب العلم من يسىأء  بع حن  ونحن نسمه ونرى  ،بكالم ال نهير لهمه حه  العلم كيف التيدب يقرحها، ليعر  
فتىىاء  غبىىين فىىر   تعليم حو ححسىىن علىىى األمىىة بكاملهىىاححسىىن مليىىه حو عليىىه بىىال مىىن األدب ملىىى نظسىىه لتعلىىيم النىىاس وا 

حسىضلة فىأ  يىيتأ ححيانىا  و  ،فيىه األدبوال شك حن مثى  هىذا قالىب العلىم يحتىا  ملىى  ،الناس، والظص  بين مناععاتهم
حىرم بركىة مثى  هىذا ال شىك حنىه ي   ،ينب ىأ ينم على ما فأ نظس اينسىان مىن تعىالأ وترفىه وتعىالم هىذا ال شأء مما

ود ظىى عليىه مىا قىد يويىد علىأ  ، يويد ما يمنىه مىن حن المعلىم ي قى وال ،العلم والعم ، فاينسان ييتأ بنية التعلم
حمىىره  اعنىىد بعىى  القىىالب، لكىىن ينب ىىأ حن ينبىىه باألسىىلوب المناسىىب، وهىىذا كىىالم يويىىه للموافىىي، حمىىا الم ىىالف هىىذ

قىال الحىديع حىول  «مىن ححىدع فىأ حمرنىا هىذا مىا لىيس منىه فهىو رد» :مدينة شرح حديعسه  يعنأ، فأ درس ال
اتىي هللا يىا  :وكتىب واحىد  قىاب ،السىلمية ويضنا بكالم لهم تنظر منه القبىاف ،بدف والمبتدعة وتكلمنا فأ رؤوسهمال

م تدعة، هىذا مىا يىالفالن من رؤوس المبار األمة ابن عربأ كذا، وبدح يمدح ابن عربأ وفالن و يشيخ تقعن فأ  
شى ، يتىدين بالكتىاب والسىنة والتىعام  ألن ما عنده من بدعة حعهم من مثى  هىذا، لكىن الكىالم فىأ ؛هذا حمره سه 

ظىاوتون فىأ يتعلم يعنأ، والناس  بالصحيخ منهل السلف الصالخ، ثم ييتأ من حسضلته حشياء ما تليي بقال المنهل
مىن القىر  عىاد يويىد  ،من يعقيىه كلمىة ال يرفىه رحسىه بعىدها حبىدا   المشايخد ويد من عبيعنأ  قباعهم وح القهم،

 ،وحىر، الشىيخ علىى نظىه القالىب االحتىرامالتقىدير و  وهى، لكن ينب أ حن يكىون المتبىادل بىين القىرفين يويد الثانأ
ألنىىه بشىىر مهمىىا كىىان، هىىو بشىىر يتىىيثر بمىىا يتىىيثر بىىه  ؛القالىىب ال يضىىير الشىىيخ حو يىىيتأ بكىىالم ينظىىر منىىه وحيضىىا  

ن ال قيىب ا، يعنىأ مذا كىقراءتهىا بد لقالب العلم مىن ال قيب فأ مقدمة الموضخ، يعنأ الكالم الناس، فمرايعة 
مىه ممام من حضمة المسلمين حافي المشرع على ايقالع يقول مث  هذا الكالم بالنسبة لألضمة، فما بالنا نحىن  وهو

عال فىىأ مرحلىىة  مىىا ايسىىالم وحظىىاظ المسىىلمين، شىىابا   عىىن األضمىىة الكبىىار المتقىىدمين علمىىاء شىىيو نا وعلماضنىىا فضىىال  
 نب األضمة. ايل بوتقا ،هدنر قوال  وال عميلهالقلب يرد على األضمة بيساليب ال يقبلها 



 "سيعد بين هللا عبيد عميه عين"ي ؛ ألنه موث  وعساه حن كان هذا حو ذاك فحديثه مقبول "عن حرام بن معاوية" قال:
هىذا الىذي كتىب  «واكلهيا» :فقيال الحيائض مواكلية عن -صلى هللا عليه وسلم- النبي سلل : قال" وهو صحابأ

كالم ابن العربأ الذي ذكرته ال تظهمه حن  وال ابىن تيميىة مىن قبلىك من فأ مسيلة البدعة والكالم فأ المبتدعة قال 
 ى حنىىه يتصىىر علىى يعبىىد مىىن دون هللاسىىون هىىؤالء، حهىىن ابىىن عربىىأ اآلن دالمدينىىة مىىن الوافىىدين، مىىن الىىذين يقبهىىذا 

كلىىة حي كىى  ؤاحمىىر مىىن الم «واكلهييا» :فقييال الحييائض مواكليية عيين -صييلى هللا عليييه وسييلم- النبييي سييلل : قييال"
 ن علماء األمة سلظها و لظها.يب  هو ميمه عليه ب ،معها، وفيه دلي  على يواع ذلك

وفيىه حن  ،دوحبىأ داو  لمعنىد مسى "وأني " عنىد مسىلم والنسىاضأ وحبىأ داود "عائشة عن الباب وفي :أبو عيسى قال"
اليهود كانوا مذا حاض  المرحل مىنهم ح ريوهىا مىن البيى  فلىم يواكلوهىا ولىم يشىاربوها ولىم ييىامعوا فىأ البيى ، يعنىأ 

فلمىا  «اصىنعوا كى  شىأء مال النكىاح»: -عليىه الصىالل والسىالم-عىن كىونهم يقضونهىا، فقىال  ييتمعون معها فضال  
 -عليىه الصىالل والسىالم-الريى  مال م الظتنىا، وم ىالظتهم مقلوبىة، كىان النبىأ  سمه اليهىود ذلىك قىالوا: مىا حراد هىذا
 قيول وهيو" كظىرع الشىعر وغيىره ظهمثم لما حيس مىنهم حمىر بم ىالظتهم و ىال ،لهم ا  فأ حول األمر يحب موافقتهم تيليظ

يد النىاس فىأ شىرح ابىن سى بى  هىذا ممىا حيمىه عليىه النىاس قالىه "بلسيا   الحيائض بمواكلية ييروا ليم العليم أهيل عامة
يييض   :القبىىري، وحمىىا قولىىه -االتظىىاع– ونقلىىه حيضىىا   ،الترمىىذي َسيياء ف ييي اْلَمح  حي  [( سىىورل البقىىرل222)] }َفيياْعَتز ل{وْا الن  

 فيي فيرخص"بىه  الىذي يبقىى مىن المىاء الىذي تتوضىي "وضيوئها فضيل فيي واختلفيوا" مكان الحي  وهىو الظىر  فقى 
وتقىدم فىأ  ،ألنىه ال دليى  علىى الثىانأ ؛والمىريخ هىو األول "طهورهيا فضيل بعضيهم وكيره  بىال كراهىة "بعضهم ذل 

م مىىن بظضىى  المىىرحل حن تتوضىىي المىىرحل بظضىى  الريىى  حو الريىى  بظضىى  المىىرحل، وحن مىىن حهىى  العلىى النهىىأ عىىن الوضىىوء
هم ن المرحل مذا  ل  بالماء تقهر  به قاهرل كاملة عن حدع وقىد  لى  بىه فإنىه ال يرفىه حىدع الريى ، ومىنيرى ح

 من  ، المرحل بالحاض ، وهو الذي حشير مليه هنا، وكره بعضهم فض  قهروها، نعم.
 .عفا هللا عن 

  :-تعالى رحمه هللا-قال 
 المسجد من الشيء تتناول الحائض في جاء ما :باب
 ليي قالي : قيال محميد بين القاسم عن عبيد بن ثاب  عن األعم  عن حميد بن عبيدة حدثنا قال: قتيبة حدثنا
 :قالي  «المسيجد مين الخمرة ناوليني» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول لي قال :-ارضي هللا عنه- ئشةعا
 .«يد  في ليس  حيضت  إن» :قال ،حائض إني :قل 
 .هريرة وأبي عمر ابن عن الباب وفي :قال
 ذلي  فيي فيا  اختال بيينهم نعليم ال العليم أهل عامة قول وهو ،صحيح حسن حديث عائشة حديث :عيسى أبو قال
 .المسجد من شيئا   الحائض تتناول أن بل  ال بلن

يعنىأ فتي ىذه منىه بيىدها مىن  "جاء في الحائض تتنياول الشييء مين المسيجد ما :باب": -تعىالى رحمه هللا-يقول 
غير د ول تتناول الشأء من المسيد، يعنأ بالمقاب  هذه ممنوعىة مىن د ىول المسىيد، وبالمقابى  المعتكىف الىذي 

 -عليىه الصىالل والسىالم-فيه حنه ال ي ر  من المسيد ال مانه حن ي ر  رحسه من المسيد كما كان النبىأ األص  
ي ىذ حكىم اليميىه، ي ر  رحسه ملى عاضشىة فتريلىه وهىأ حىاض  وهىو معتكىف، ف ىرو  بعى  البىدن حو د ولىه ال ي



 -عليىىه الصىىالل والسىىالم-لنبىىأ ا وحيضىىا   ،دها ملىىى دا ىى  المسىىيد فتي ىىذ مثىى  هىىذه ال مىىرليىى هنىىا الحىىاض  تمىىديعنىىأ 
-واألصىى  حن المعتكىىف ال ي ىىر  مىىن المسىىيد فتريلىىه وهىىأ حىىاض ، ولىىو كىىان النبىىأ  ،ح ريىىه رحسىىه وهىىو معتكىىف

وحد ل  يىدها وسىرحته وهىو فىأ المسىيد مثى  ح ىذ ال مىرل،  يميعه فأ المسيد حتى الرحس -عليه الصالل والسالم
 فهذا وهذا ال يعنأ حكم البدن الكام .

 عين"الليثىأ صىدوع حو اء التيمىأ الحىذ   ،بظىتخ العىين ،حميىد بىن "عبييدة حدثنا وابن سعيد قال: قتيبة حدثنا" قال: 
 قالي : قيال"ححىد الظقهىاء السىبعة  "محمد بن القاسم عن" األنصاري الكوفأوهو ثقة  "عبيد بن ثاب  عن األعم 

صييلى هللا عليييه - هللا رسييول لييي لقييا" قالىى  لىىأ عاضشىىة:قىىال:  ،محمىىد بىىن حبىىأ بكىىر ههىىأ عمتىىه حبىىو  "عائشيية لييي
يعنىىأ حعقينىىأ ال مىىرل مىىن المسىىيد، المىىراد بىىه السىىيادل التىىأ يصىىلأ   «المسييجد ميين الخمييرة نيياوليني» :-وسييلم

والصى ير من ال مىرل هىأ مىا كىان بقىدر الويىه يسىيد عليهىا، وتقلىي ال مىرل علىى الكبيىر  :عليهىا، ومىنهم مىن يقىول
بظتخ  «حيضت  إن» :قال ،حائض إني :قل  :قال  من المسجد،" والكبيرلالص يرل الققعة الص يرل على الكبيرل و 

 «ييد  فيي ليسي  إن حيضيت » ه، وصوب ال قىابأ الكسىر وهىذا تقىدمفيما قاله عيا  وغير  الحاء على الصواب
حنىك ال  «كن حيضىتك ليسى  فىأ يىدم»: مىن اللظىي ألن المتبىادر ؛ألنهىا ال حىي  فيهىا ؛يعنأ فيىدك ليسى  بنيسىة

شأء كتبه هللا على بنىا  لدم، لكىن المقصىود  ،ليس  منك -ي  وعال-ة من هللا ن حمرك شأء، الحيضتملكين م
ليىىد اهنىىا حن الحيضىىة ليسىى  باليىىد منمىىا هىىأ فىىأ موقنهىىا، فىىأ موضىىعها فىىال تتعىىدى النياسىىة عىىن موضىىه النياسىىة ف

ن كىان الىذي يظهىم يىدك حن هىذا حمىر  ىار   حن الحيضىة ليسى  فىأ قاهرل، لو حد ل  اليد وهأ قاهرل مىا يمنىه، وا 
ليسىى  بنيسىىة، الحيضىىة ال تتعىىدى عىىن  عىىن مرادتىىك، هىىذا يظهىىم مىىن ال بىىر لكنىىه هنىىا حن يىىدك ليسىى  بحىىاض  مذا  

ن كىان موضىه الحىي  فىأ مكانها، يعنأ النياسة  يعنأ فرع بين الحدع وبين النياسة، الحدع فأ البدن كلىه، وا 
مىن هىذه العبىادا  والنياسىة فىأ موقنهىا ال ىا،، فاليىد يعء من البدن، لكىن البىدن كلىه متصىف بالوصىف المىانه 

 قاهرل تتناول الشأء من المسيد وال تلوع، فال مشكال فأ هذا.
 «بيىدك ال تكلمينهىامنىك » :فقىال ،فوقظى  فياءهىا مىن يكلمهىا -عليىه الصىالل والسىالم-أ النبىأ فأ حديع التأ تظلى

ن كىىان هىىذا ال يق لىىو حن منسىىان يقىىود سىىيارل  فمىىثال   ،تضىىأ التوقىىفيعنىىأ بعىى  النىىاس مذا حصىى  لىىه شىىأء توقىىف وا 
السىرعة ويىش عالقىة  ة ماضىة وعشىردن ثىم اتصى  بىه ححىد هىدئويمشأ علىى سىرعة معينىة فىأ قردىي سىرده والسىرع

حنىى  ال تكلىىم بريلىىك،  :ولىىذلك يمكىىن حن تقىىول لىىه ،لكىىن هىىذا مويىىود عنىىد بعىى  النىىاس ؟عالقىىة لهىىا ؟ الكىىالم بالريىى
لسىىيارل حنىىه مذا حصىى  لىىه حدنىىى شىىأء يعنىىأ لىىو حتصىى  عليىىه بىىالتلظون وهىىو يقىىود ايعنىىأ حال يويىىد مىىن بعىى  النىىاس 

تظلىىأ  لهىىا عالقىىة، مثىى  الىىذي لىىم بيىىدك وحذنىىك فالريىى  مىىاال تكلىىم بريلىىك، تك  ظىىف السىىرعة فيتيىىه مليىىه الكىىالم حنىىك
 «كأ يىىدمن حيضىىتك ليسىى  فىى»لهىىا عالقىىة، ولىىذا قىىال:  تكلم بلسىىانها وتسىىمه بيذنهىىا اليىىد مىىاتىى ،رفعىى  يىىدها  فكلمىى

باليىد، واليىد قىاهرل مىا فيهىا حىي ، نعىم  ؟يعنأ لما اعترض  قال : منأ حاض ، يعنأ بيي شأء تتناولين ال مىرل
 يشملها ويعمها، لكنها ليس  بنيسة.هأ محدثة الوصف المانه من معاولة العبادا  وحص  مليها 

، وحىديع حبىأ هردىرل فىأ ام ححمىدحىديع ابىن عمىر فىأ المسىند لفمى "وفي البياب عين ابين عمير وأبيي هرييرة" :قال
  .يمه العواضد للهيثمأعن حنس وحبأ بكرل، كما فأ م   لنساضأ، وفأ الباب حيضا  ا



 بييينهم نعلييم ال وهييو قييول عاميية أهييل العلييم"رواه مسىىلم و  "صييحيح حسيين حييديث عائشيية حييديث :عيسييى أبييو قييال"
 .المسيد من شيضا   الحاض  تتناول حن بيس ال بين "ذل  في اختالفا  

وحن  ،فىأ الحىديع دليى  علىى حن للحىاض  حن تتنىاول شىأء مىن المسىيد :نأ بيدها، قال الب وي فىأ شىرح السىنةيع
فإنىىه ال يحنىىع بإد ىىال بعىى  يسىىده فيىىه، وهىىذا يمكىىن حن يي ىىذ مىىن هىىذا  ا  حو مسىىيد ا  مىىن حلىىف علىىى حال يىىد   دار 
 . االعتكا الحديع ويي ذ من حديع 

ه، ولىىو  ىىر  بعىى  بدنىى ،ح ىىر  رحسىىه ملىىى عاضشىىة مىىا  ىىر  مىىن المسىىيدلمىىا  -صىىلى هللا عليىىه وسىىلم-يعنىىأ النبىىأ 
، وليس معنا م ىرا  االعتكا ال يحنع بد ول بع  بدنه كما هنا، وفأ حديع  فالذي يحلف حال يد   دار فالن

حن يست   المعتكف الظرصة ويظىرش عنىد بىاب  باالعتكا وحنه ال ي    ،كفحس لمث  هذه الحاية بالنسبة للمعتالر 
حنىىا مىىا علىى  فىىأ المسىىيد، حنىى  مىىا حققىى   :يقىىول ال ىىادي والىىراضخ  المسىىيد ليىى  نهىىار يتصىىظخ د ورحسىىه  ىىار المسىىي

، لكن شأء يسير لحايىة ال مىانه، تمىد يىدك تي ىذ شىأء مىن  ىار  المسىيد االعتكا الهد  الذي من حيله شرف 
عنىىد بىىاب المسىىيد ولىىو  مىىا حن تظىىرشعىىالن ت ىىر  رحسىىك وتصىىو  ال بىىيس، ح تردىىد حن تنىىادي فىىالن حوتبىىرع رحسىىك، 

الناس وهم فأ حعمالهم وفأ محالتهم هىذا مىا هىو  تقله على ال ادي والراضخ وتتبه نهركدا   المسيد و  ن  فأك
ولىو لىم ن البدن فأ المسيد، واالعتكا  ي   به ما يناق  الهد  الذي من حيلىه شىرف : مولو قلنا ،باعتكا  هذا

ال يالحهىون مثى  هىذا، تيىده اليراضىد يتابعهىا باسىتمرار، معتكظىين ومىه األسىف حن كثيىر مىن ال ،ت ر  مىن المسىيد
هىىذا ينىىافأ الهىىد   ، والقيىى  والقىىال، يعنىىأ ويىىد هىىذا مىىن بعىى  المعتكظىىين،واالنترنىى واآلال  معىىه ودتىىابه األ بىىار 

مىىىون العلىىىم وقىىى  عل   ، مذا كىىىان حهىىى  العلىىىم مىىىن عمىىىن الصىىىحابة ملىىىى يومنىىىا هىىىذا ال ي  االعتكىىىا الىىىذي مىىىن حيلىىىه شىىىرف 
ألنىىه معتكىىف، ودتركىىون كىى  شىىأء فىىأ االعتكىىا  مال  ؛االعتكىىا  وال يويهىىون النىىاس يعنىىأ ال يىىتكلم بعىىد الصىىالل

للىىتالول والىىذكر والصىىالل فقىى ، ومىىا عىىدا ذلىىك فلىىيس ممىىا يشىىرف فىىأ االعتكىىا  حتىىى تعلىىيم العلىىم سىىلف هىىذه األمىىة 
ذا حقبل  المواسم التأ تست   فأ العبادا  ال اصة الالعمة األمىور ، المعينة على حيال القلىوب يتركىون يتركونه، وا 

 نعم. العامة، وهللا المستعان،
 .. طالب:.....

 لكن الحدع مويود فأ اليد.  ،تناوله ما فأ مشكال ال مرل ققعة سيادل «ناولينأ ال مرل» لكن الحدع مويود
 .. طالب:.....
ال  :وقىىال مبىىراهيم س المصىىحف،ال، المصىىحف ال، يعنىىأ لىىو حنىىك ريعىى  ملىىى تريمىىة الب ىىاري فىىأ مىى ،المصىىحف

 .يعنأ فأ كيسه عالقته،يحم  المصحف وال فأ 
 .. طالب:.....

 نعم. فأ ال بر، ال مرل وما فأ حكمها، المقصود به ما ورد ، ال شيضا  ما يلعم
 عفا هللا عن . 

 :-تعالى ه هللارحم-قال 
 :الحائض إتيان كراهية في جاء ما :باب



 عن سلمة بن حماد حدثنا :قالوا أسد بن و هز مهدي بن الرحمن وعبد سعيد بن يحيى حدثناقال:  بندار حدثنا
 -صيلى هللا علييه وسيلم- النبيي عين -رضيي هللا عنيه- هرييرة أبيي عين الهجيميي تميمية أبي عن األثرم حكيم
 .«-صلى هللا عليه وسلم- محمد على أنزل بما كفر فقد كاهنا   أو دبرها في امرأة أو حائضا   أتى من» :قال
 ،هرييرة أبيي عين الهجيميي تميمية أبيي عين األثيرم حكييم حيديث مين إال الحيديث هيذا نعيرف ال :عيسيى أبو قال
نما  أتيى مين» :قيال -صيلى هللا علييه وسيلم- النبيي عين روي  وقيد ،التتليي  عليى العليم أهيل عنيد هيذا معنيى وا 

 مين الحيديث هيذا محميد  وضيع   ،بالكفيارة فييه ييممر ليم كفرا   الحائض إتيان كان فلو «بدينار فليتصدق حائضا  
 .مجالد بن طري  :اسمه الهجيمي تميمة وأبو ،إسناده قبل

 ،الكراهيىة هنىا كراهيىة تحىردم، كراهيىة تحىردم "ما جياء فيي كراهيية إتييان الحيائض :باب": -تعالى رحمه هللا-يقول 
تيان الحيا  ونق  اييماف عليه،  هو يماعها.  وحن الكراهية هنا تحردم وليس  كراهية تنعده، وا 

 "أسيد بين و هز مهدي بن الرحمن وعبد" وهو الققىان "سعيد بن يحيى حدثنا"قال:  بن بشارمحمد  "بندار حدثنا"
قاعىىدل فىىأ اللىىين فىىأ وال ،نوهىىو لىىي    ،البصىىري  "األثييرم حكيييم عيين سييلمة بيين حميياد حييدثنا :قييالوا" وكلهىىم حضمىىة ثقىىا 
قلي ، ولم يثب  فأ حديثه ما يترك من حيله فىإن توبىه فمقبىول ديع مال الله من الحمن ليس  :يقول مقدمة التقردب

ال فلين، وهنا لم يتابه حكيم على هذا ال بر  تميمية أبيي عن" ، والين فأ األص  ضعيف حتى يتىابهفيبقى لين ،وا 
 أو» يعنىأ يىامه حاضضىا    «حائضيا   أتيى مين» :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن هريرة أبي عن الهجيمي

وهىو مىن يىدعأ علىم  «كاهنيا   أو» يعنىأ سىواء كانى  حىاض  حو غيىر حىاض  «دبرهيا في» يعنأ وقي امرحل «امرأة
وحكمهمىىا  ،يعىىر  مكىىان الشىىأء المسىىروع، ومكىىان الضىىالة هالم يبىىا ، ومعرفىىة األسىىرار، والعىىرا  الىىذي يىىدعأ حنىى

يمىىاف الحىىاض  محىىرم و  الحىىاض ، مىىن حتىىى يعنىىأ يىىامه «محمييد علييى أنييزل بمييا كفيير فقييد» ا  واحىىد، حو حتىىى كاهنىى
فيىىه كىىالم ألهىى  العلىىم  لنىىاس مذا رحى مثىى  هىىذا الحىىديع وحنالمىىرحل بالىىدبر محىىرم، وبعىى  ا وكىىذلك وطء ،باييمىىاف

مىن  حديع ضىعيف مىا حثبى  بىه حيىة فبىدال   هدام في ما مث  هذا قال: الضعيف ال يحتل به، فنسمه من يقول بين
المىىرحل فىىأ  مىىه حن اييمىىاف قىىاضم علىىى تحىىردم وطء  بىىه حيىىة ألن الضىىعيف ال تثبىى ؛يكىىون يىىاضعا   حن يكىىون محرمىىا  

لكىىن مىىه ذلىىك هىىو محىىىرم  ،ومقىىرر عنىىىدهم ،وال يظعلىىه مال بعىى  قواضىىف البىىدف كمىىىا هىىو معلىىوم فىىأ كتىىبهمالىىدبر، 
ْم َحييْرثو ُلك{ييْم  :بإيمىىاف مىىن يعتىىد بقولىىه مىىن حهىى  العلىىم، ومىىن يسىىتدل بقولىىه ك{ َسييُم{ يعنىىأ فىىأ  [( سىىورل البقىىرل223)] }ن 

ْئت{ْم  ه الحرعموض يعنأ كيف شىضتم لكىن فىأ موضىعه،  ،لكن فأ موضعه [( سورل البقىرل223)] }َفْلت{وْا َحْرَثك{ْم َأُنى ش 
حنصا  المتعلمىين تيىد مىنهم مىن ألن الدبر ليس بموضه للحرع، و  ؛هو الظر  القب  ال الدبر ؟حين موضه الحرع

بىه األواضى ، ميىرد حن الحىديع وقىد ويىد غيىره  لم تي    ، ويهن حنه حتى بماعلى بع  القضايا الميمه عليه ييرئ 
يماف حه  العلىم ودويد من عموما  الشردعة فأ الباب ححاديع تقويه، ال يهىدر تيىده مذا ضىعف عنىده الحىديع  وا 

وهىو يعنىأ ، لتقليدية تبدح بالبسملة والحمدلةيقول: كان  الكتب ا أ ويوده مث  عدمه، كما قال بعضهم ال، يعن
كى  حمىر ذي » ضىعيف وحلظاهىهقرقىه  ألن األلبانأ قىال: الحىديع بيميىه ؟ليش ال ببسملة وال بحمدلة ما هو بادئ

يعنىىىأ يصىىى  األمىىىر ملىىىى هىىىذا الحىىىد، كانىىى  الكتىىىب  ؟فمىىىا دام الحىىىديع ضىىىعيف لىىىيش يسىىىمأ ولىىىيش يحمىىىد هللا «بىىال
؟ لمىىاذا نبىىدح بالبسىىملة حضىىعيف لىىيش نبىىد هومىىا دام الحىىديع بيميىىه قرقىىه وحلظاهىى ةتبىىدح بالبسىىملة والحمدلىى التقليديىىة
مبىدوء بالبسىملة  -يى  وعىال-أ لو ما عندنا مال كتىاب هللا ال، يعن ؟يعنأ فأ ححد يتوقه مث  هذا الكالمة؟ لوالحمد



بالبسىملة، رسىاض  األنبيىاء  مبىدوءل، رسىاضله كلهىا ةلىبالحمد مبىدوءل -صىلى هللا عليىه وسىلم-،  قىب النبىأ ةوالحمدل
يم  }إ   بسملةمبدوءل بال من قبله َلْيَماَن َوا  ُنه{ ب ْسم  ُه  الُرْحَمن  الُرح  ن يثب  ح يعنأ ما يلعم [( سورل النم 30)] ُنه{ م ن س{

م يعنىأ يلسىوا ملىى قلىوف تسىمعون كىال هذا ال بر حو ذاك، مذا كان عندنا حصول نيوي مليها ونعتمد عليها، فيحيانا  
ال تصىىلأ صىىال :مس، قىىالاثنىىان مىىن الشىىباب يلسىىا ملىىى حن قلعىى  الشىىالشىىمس،  الل صىى ل العيىىاضعتبينىىا نمشىىأ وا 

بنىاء علىى  «مىن صىلى الصىبخ فىأ يماعىة ويلىس فىأ ميلىس ثىم صىلى ركعتىين»: ايشراع بناء علىى حن الحىديع
عليىىه -لكىىن اليلىىوس ثابىى  بظعىى  النبىىأ  ضىىعفهىىب حن الحىىديع م    حهىى  العلىىم، عىىمضىىعف يعنىىأ ضىىعظه بحنىىه 

حن ترتظىه الشىمس، صىالل الىركعتين هىذه اعتبرهىا صىالل الضىحى، ويىاء فىأ صىحيخ مسىلم، ملىى  -الصالل والسىالم
عليىه -ثالثىة مىن حصىحابه حوصى  أ  ليلأ بثالع منها ركعة الضحى،حوصانصالل الضحى، فيها ححاديع كثيرل 
ويكظىىأ مىىن ذلىىك ركعتىىان تركعهمىىا مىىن  ...عليىىه صىىدقة يصىىبخ ححىىدكم كىى  سىىالمى» :، وحىىديع-الصىىالل والسىىالم

: ألن هىىذا الحىىديع ثىىم يقىىول ،ححاديىىع كثيىىرل فىىأ صىىالل الضىىحىالظصىىال   مذا رمضىى وابىىيناألصىىالل و  «الضىىحى
حرم متيان المىرحل مىن دام الحديع ضعيف لماذا ي   مامنه ما يستوعب ذهنه حكثر من هذا، وييتأ من يقول:  ،ضعف
 ها عند حه  العلم.والمسيلة ميمه علي ؟دبرها
لىىم تقبىى  لىىه صىىالل  ا  مىىن حتىىى كاهنىى»يىىان والعىىرا  ويىىاء التصىىديي ميىىرد ايتيعنىىأ يىىاء فىىأ الكىىاهن  «ا  أو كاهنيي»

واآلن  ،ايتيىان ملىى هىؤالء فتنىة «قه بمىا يقىول فقىد كظىر بمىا حنىعل علىى محمىدفصىد   ا  من حتىى كاهنى»و «حربعين يوما  
م فىأ بيىو  عىوا فأ بيوتهم، القنىوا  الظضىاضية منهىا قنىوا  م صصىة للسىحر والكهانىة، ومويىودلبهم الناس  ابتلأ

حنهىا قنىال ميرد فتخ القنال وحن  تعىر  من باب ايقالف، ايقالف عليها  :يقولون عون عليها لق  هم يالمسلمين تيد
ذا صىد   ،سحر هذا متيان للكاهن ال تقب  لك صالل حربعين يوما    :ق  كظىر  بمىا حنىعل علىى محمىد، قىد يقىول قاضى وا 

ودييىب لىك ح بىار لىم يقلىه عليهىا مال حنى   يقول لك مىثال   ألنه لماذا؟ نظسأ مصدقهلو كذب   حنا ملعم بالتصديي،
حنىى   ؟لىىهي م حن حعىىر  قصىىد ويىىش حنىى  يىىالكال تىىت :وقىىال لىىه ،هىىا، يعنىىأ ذهىىب واحىىد ملىىى كىىاهن سىىاحرود بىىرك ب

 ،هلأ رشتكم منىورشتكم بقيب وهذا باقأ القارورل الياضأ تعوي  فأ بلد كذا وفأ ليلة الد ول د ل  عليكم امرحل 
يكظىر  يكظىر مذا صىدع بكىالم مقىابي للواقىهصدق ، يعنىأ كىالم مقىابي للواقىه،  :المرحل هذه صظتها قالهذا باقية و 

ألن العبىرل بمقابقىة الشىرف، ال بمقابقىة الواقىه، ونهيىر ذلىك  اقىه؛للو  ا  كذب  ولىو كىان مقابقى :وديب عليه حن يقول
عىين هىم صىادقون ؤيىة يى  بامرحتىه، رحينىاه ر رحينىاه يعنىأ كمىا يظعى  الر  :حنه لو شهد ثالثة على ش ، بالعنىا وقىالوا

عىىين، يعنىىأ  بىىرهم مقىىابي للواقىىه لكىىنهم عنىىد هللا هىىم الكىىاذبون، يعنىىأ كىىذب شىىرعأ ذا مىىا ؤيىىة يقولىىون، رحوه ر فيمىىا 
هذه هأ المرحل التأ سىحرتك هىذه  :ولو قابي الواقه كاذبون، ولو رحوه بيعينهم كاذبون، والساحر لو قال لك ..،هو

بىد  كذب ، وال ييوع تصديقه، ومن صدقه فقد كظر بما حنعل على محمد، ال :قول..، نقيب الذيوهذا ال ،صورتها
ال المسىىيلة ،مثىى  هىىذا اعتقىىادمىىن  رحس المىىال التوحيىىد هىىذا، فمثلىىه هىىذه األمىىور حقيقىىة مىىه التسىىاه  بىىالظتوى بىىيمر  وا 

كظىر  ا  كىافر  حثيمىا   يكىون ميرمىا  ويود هىذه القنىوا  تيىد حمىر السىحر هىان عنىد النىاس، وبىدل مىن حن  السحر، وحيضا  
صىىون هىىؤالء  ل  لمىىاذا؟ ألنهىىم ي  م ىىر  عىىن الملىىة، السىىاحر يكىىون محسىىن، ودنب ىىأ حن يىىؤذن لىىه ويظىىتخ لىىه محىىال  

يعنأ مث  هؤالء الظتاوى لها حثارها السيضة وكثروا بسبب مثى  هىذه الظتىوى نسىيل  المضقردن المساكين المسحوردن،
ألنه يىاب  ؟كذب  ليش :قدر حقول بقلبأا حكذب  بلسانأ م :وهللا الساحر لو قل  : هللا العافية، يعنأ ال يقول قاض



لىىون القىىارورل، والمىىرحل هىىذه و حعىىر  القىىارورل هىىذه هىىأ، والمقىىدار فيهىىا مىىن القيىىب حعرفىىه لونىىه اللىىأ حنىىا لىىأ القيىىب 
كونىوا مىن  يىار النىاس مثى  مىا ذكرنىا القذفىة ثالثىة قىد ي كذب  ولو قابي الواقىه هىو كىاذب، ونهيىره :صظتها، نقول

ب{وَن لكىن  وهىو صىادقون، والىداعأ ملىى ذلىك ال يىرل علىى حىد ععمهىم، ،قب  ذلك نيَد ُه  ه{يم{ اْلَكياذ  ( 13)] }َفل{ْوَلئ يَ  ع 
وهللا المسىىتعان، المصىىدع يكظىىر مىىا حنىىعل علىىى محمىىد  ولىىو رحوه بىىيم حعيىىنهم، فالمسىىيلة مسىىيلة شىىرعية، [سىىورل النىىىىور
هىىأ مقيىىد  «فقىىد كظىىر بمىىا حنىىعل علىىى محمىىد ا  مىىن حتىىى كاهنىى»وهنىىا  ،بعىىين يومىىا  ر بىى  لىىه صىىالل حالىىذهاب ال تق وميىىرد

وكىذلك مثلىه فىأ الحكىم مىن  ،صىالل حربعىين يومىا  ال تقبى  لىه د ايتيىان ر حمىا ميى ،حديع الثىانأالبالتصديي كما فأ 
صىالل حربعىين لىه هذا ال تقبى   ملى ما عندهم هقلوي ،يظتخ القنال التأ يعر  حنها قنال سحر، يعر  حنها قنال سحر

 ..،يىب الروحىانأ فىالن الىذيصىدقهم فقىد كظىر مىا حنىعل علىى محمىد، واآلن يعلىن فىأ القنىوا  علىى القب ، فىإنيوما  
ثىىم بعىىد ذلىىك انتهىى  بهىىذه القنىىوا ، نسىىيل هللا  ،بىىدح  بىىالظتوى بيىىواع حىى  السىىحر ،فىىتن شىىأء رقىىي بعضىىها بعضىىا  

 .والعافية السالمة
 الهجيمييي تميميية أبييي عيين" عرفنىىا حنىىه لىىينو  " األثرم حكيم حديث من إال الحديث هذا نعرف ال :عيسى أبو قال"

نمىا "هرييرة أبي عن قىد كظىر يعنىأ يكىون مىن نصىو، الوعيىد التىأ ال  ،الت لىيي علىى العلىم حهى  عنىد هىذا معنىى وا 
نما يقصد من ذلك  ،يقصد منها حقيقة الكظر ن كىان مسى ،ع  هذه األمىوراعلى ف الت لييوا  نسىيل  تح  لىذلك كظىروا 

 حاضضىىىا   حتىىىى مىىىن» :قىىىال -صىىىلى هللا عليىىىه وسىىىلم- النبىىىأ عىىىن روي  وقىىىدألنهىىىا حمىىىور ميمىىىه عليهىىىا،  ؛ العافيىىىةهللا
يسىىتدل الترمىىذي بهىىذا علىىى حن متيىىان الحىىاض  لىىيس بكظىىر علىىى  ،وسىىييتأ فىىأ البىىاب الىىذي يليىىه «بىىدينار فليتصىىدع

 مىن الحىديع هىذا يعنىأ الب ىاري  محمىد وضىعف ،بالكظىارل فيىه يىؤمر لىم ،كظىرا   الحاض  متيان كان فلو هاهره، قال:
 "مجاليد بين طريي  :اسيمه الهجيمي تميمة وأبو" لم يتابه حكيم ابن األثرم على حديثه :قال الب اري  ،مسناده قب 

 كيم األثرم لين فيحتا  ملى متابه.وهو ثقة لكن ح
 .سم

 عفا هللا عن . 
 :-تعالى رحمه هللا-قال 
 :ذل  في لكفارةا في جاء ما :باب
 النبيي عن -رضي هللا عنهما- عبا  ابن عن مقسم عن خصي  عن شري  أخبرنا قال: حجر بن علي حدثنا

 .«دينار بنص  يتصدق» :قال حائض وهي امرأته على يق  الرجل في -صلى هللا عليه وسلم-
 عين مقسيم عين لكريما عبد عن السكري  حمزة أبي عن موسى بن الفضل أخبرناقال:  حريث بن الحسين حدثنا
ذا ،فيدينار أحمير دما   كان إذا»: قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن -رضي هللا عنهما- عبا  ابن  كيان وا 
 .«دينار فنص  أصفر دما  
 بعيض قيول وهيو ،ومرفوعيا   موقوفيا   عبيا  ابين عين روي  قيد الحيائض إتيان في الكفارة حديث :عيسى أبو قال
سحو  أحمد :يقول وبه ،العلم أهل  ابين قيول نحيو روي  وقيد ،علييه كفارة وال ر ه يستتفر :المبار  ابن قالو  ،قاا 

براهيم جبير بن سعيد منهم التابعين بعض عن المبار   .األمصار علماء عامة قول وهو ،النخعي وا 



الحىاض ، مذا وقىي عويتىه حىال  يعنىأ كظىارل وطء "ميا جياء فيي الكفيارة فيي ذلي  :بياب": -تعالى رحمه هللا-يقول 
 مه ما فيه من كالم أله  العلم. ار حو نصظه على ما فأ حديع البابدين كظارلالحي  فإن عليه 

م ىر   دك بىن عبىد هللا القاضىأ، صىدوع ي قى شىر  "شيري  أخبرنيا قيال: حجر بن علي حدثنا": -رحمه هللا-قال 
ححصىاها  ،تبلىغ العشىرله وحوهامه فأ حىديع ايسىراء وح قاؤ  ،ايسراءمقرون فأ حديع له فأ صحيخ مسلم وغيره 

 اليىعري، "رحمنبين عبيد الي خصي  عن أخبرنا شري " :قىال ابن القيم فأ عاد المعاد، وابن حير فأ فتخ الباري،
 عبيا  ابين عن" ألنه مالعم له ؛مولى ابن عباس ،حو نيدل "بن بجرة مقسم عن" صدوع سأء الحظي :قالوا عنه

 اليملىة حىال، "حيائض وهيي امرأتيه عليىيقي  " يعنىأ ييىامه "يقي  الرجيل في -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن
قيال:  حرييث بين الحسيين حيدثنا" وفىأ الىذي يليىه قىال:  «دينار بنص  يتصدق» :قال" يعنأ حال كونها حاض ،

حو  هر ال ألنىىه يبيعىىكسىىقتىىه بالوعال ،ثقىىة حيضىىا   "ري السييك   حمييزة أبييي عيين" المىىروعي ثقىىة "موسييى بيين الفضييل أخبرنييا
نما قا حميىة ابىن  حبووليس المراد به عبد الكردم  ،اليعري ثقة "بن مال  الكريم عبد عن"لحالول كالمه  :لوايعرعه وا 

ن كان فأ قبقتهحبأ الم  -صيلى هللا علييه وسيلم- النبيي عن عبا  ابن عن مقسم عن"  ارع ذاك ضعيف، وا 
ذا ،فدينار أحمر دما   كان إذا»: قال حىال الحىي   ارل كظىارل الىوطءحىديع الكظى  «دينيار فنصي  أصيفر دميا   كان وا 

كبيىر فىأ متنىه وفىأ مسىناده، فىأ سىنده وفىأ متنىه، شىو  الروايىة  اضىقرابوفيىه  ،حهى  العلىمكىالم حديع كثر فيىه 
حصىىىظر  وحن كىىىان دمىىىا   ،ححمىىىر فىىىدينار من كىىىان دمىىىا  » :وفىىىأ الثانيىىىة يقىىىول «يتصىىىدع بنصىىىف دينىىىار» :األولىىىى يقىىىول
ير، وهىىذا كلىىه ممىىا ييعىى  المىىتن حو التىىي علىىى الشىىك  «صىىظهتصىىدع بىىدينار حو ن» :وفىىأ بعضىىها «فنصىىف دينىىار

 معىرو  فىأ مبحىع المضىقرب ينتظىأهو ا تال  كبير، لكن مذا حمكن الترييخ كما  مسناده فيه وحيضا   ،ا  مضقرب
، يعنأ الحديع المضقرب هو الذي يروى علىى حويىه م تلظىة متسىاوية، حويىه يعنىأ يىروى علىى حكثىر االضقراب

التىىرييخ  ال يكىىون بعضىىها حريىىخ مىىن بعىى ، فىىإن حمكىىنتكىىون م تلظىىة ال متظقىىة، ومتسىىاوية  مىىن ويىىه، هىىذه األويىىه
حىدثنأ الحكىم عىن  :قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال مسددحدثنا  :د فأ سننه قال، روى حبو داو االضقرابى انتظ

يىيتأ امرحتىه فىأ الىذي  -صىلى هللا عليىه وسىلم-عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عىن ابىن عبىاس عىن النبىأ 
 انظىردمال مقسىم، مقسىم  ورواته كلهم م ىر  لهىم فىأ الصىحيخ «نصف ديناريتصدع بدينار حو »قال:  وهأ حاض 

صىححه به الب اري، يعنأ الروال كلهم م ر  لهم فأ الصىحيحين مال مقسىم فإنىه م ىر  لىه فىأ الب ىاري، والحىديع 
وفىأ هىذا مىا يىرد علىى النىووي فىأ  ،حير فأ التل ىي،بن دقيي العيد، وابن االققان، وحقره بن اه الحاكم، وصحح

قوله فأ شرح المهذب، وفأ شرح مسلم منه ضعيف باالتظاع، وقد صححه مىن سىمعتم الحىاكم وابىن الققىان، وحقىره 
 لكنه م تلف فأ رفعه ووقظه. ،وفأ هذا رد على النووي  ،هو ابن دقيي العيد وابن حير، كلهم صحح

يعنىأ فىالقول  ،وححظي وحكثرشعبة حي  وحكثر وححظي، من رفعه عن شعبة حي   بن سيد الناس: من رفعه عناقال 
 ا  حن البيهقأ ذكر حن شعبة ريه عن رفعه، فقيى  لىه عىن ذلىك قىال: كنى  مينونى فالرايخ رفعه ال وقظه، مه ،ولهمق

 وقظته. حرفعه ما حعأ ما حقول ولما حفق  يعنأ لما كن   ،فصحح 
ن كىان دمىا   مذا كىان دمىا   يقول هنا فأ قول ابن عباس: قىال حصىظر فنصىف دينىار يعنىأ ايشىكال  ححمىر فىدينار، وا 

هى   ؟تقسىيم، يعنىأ هى  شىك الىراوي لر حو ليىت يلحو هىذه للشىك حو ل «فليتصىدع بىدينار حو نصىظه»بعد تثبي  ال بر 
ن شىىاء حن يتصىىدع بنصىىف دينىىفعىى  من شىىاء حن يتصىىدع بىىدينار ت ييىىرلحو ل ؟دينىىار حو نصىىف دينىىار :قىىال ار ، وا 



ن كىان  تقسيم لألش ا، حو للحاال ، فإذا كان الوطء فألفع ، حو ل حول الحي  فأ فورته فأ احمراره فىدينار، وا 
من هىىذا ي تلىىف بىىا تال  األشىى ا، الموسىىر  :بعىىد ضىىعظه واصىىظرار الىىدم وقبىى  التقهىىر نصىىف دينىىار، حو نقىىول

 ،مقىىال، والحىىديع ال يسىىلم ألقىىوالوالمعسىىر يتصىىدع بنصىىف دينىىار، علىىى كىى  حىىال قيىى  بكىى  هىىذه ا ريتصىىدع بىىدينا
 .واضقرابه معرو  عند حه  العلم

وال ىال  فىأ مثى   "ومرفوعيا   حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عبا  موقوفيا   :قال أبو عيسى"
ألن مىه  هذا معرو ، يعنأ مذا تعار  الوقف مىه الرفىه معىرو  مىن حهى  العلىم مىن يىرى حن الحكىم للرفىه مقلقىا  

هىو المتىيقن والرفىه مشىكوك فيىه، ألنه  من وقف؛: الحكم لمن يقول ومنهم ،فه عدادل علم،  ظي  على من وقفالرا
سىىحاع  ،قىىول بعىى  حهىى  العلىىمهىىو ريىىه عىىن وقظىىه، قىىال: و  يتىىه حن شىىعبةالبيهقىىأ بىىين فىىأ روا وبىىه يقىىول ححمىىد وا 

وال كظارل عليه، هو ذنب معصىية مىن  يست ظر ربه :وقال ابن المبارك ،تصدع كظارلي :ون والشافعأ فأ القديم، يقول
ضقراب الحديع، واألص  براءل الذمىة، وال المعاصأ عليه حن يست ظر، وحديع الكظارل لم يثب ، وال كظارل عليه ال

بالنسىبة  الىوطءالحىاض  حىرام، والصىاضم  ه الحيىة، وبعى  حهى  العلىم قىال: وطءيكلف ححد مال بشأء ملعم تثب  ب
صىاضم، بيىامه التحىردم لكى  منهمىا،  ، كما لو وقيهىا وهىووهأ حاض  عليه كظارل ههارمرحته لهم حرام، من وقي ا
 .لكن هذا قول ضعيف

"عن هشام بن عروة عين فاطمية بني  هو ابن عيينة  "حدثنا بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان" :-رحمه هللا-قال 
عين الثيوب يصييبه اليدم مين  -صيلى هللا علييه وسيلم-عن أسماء بن  أبيي بكير أن اميرأة سيلل  النبيي  المنذر
حكيىه بهظىر حو عىود  :يعنىأ "«حتييه»: -صيلى هللا علييه وسيلم-فقال رسول هللا " بظتخ الحاء كما تقىدم "الحيضة
حي صىبأ  «ثم رشيه»ويكون هذا الدلك بيقرا  األصابه، بعد الح  بالهظر  ،بالماء هحدلكي «ثم اقرصيه»ونحوه 

التهىا، مثى  هىذه الصىظرل األثىر صىظرل فىأ الثىوب ال تمكىن مع  ىفيبقى وقىد يحصى  كى  هىذا «وصيلي فييه»عليه المىاء 
 يدل على حن هذا األثر ال يضر.  ها فقد ياء ماسباب من حي  معالتاأليميه بعد فع  

قيال "ود عنىد حبىأ دا "وأم قي  بني  محصين" وابن مايهود والنساضأ عن حبأ دا "وفي الباب عن أبي هريرة" :قال
وقد اختل  أهل العلم " الشي ان وغيرهمىا هوح ري "ي غسل الدم حديث حسن صحيحأبو عيسى: حديث أسماء ف
إذا كيان اليدم مقيدار  :فقال بعض أهل العلم من التيابعين ،فيصلي فيه قبل أن يتسله في الدم يكون على الثوب

ل مىن قىدر تعاد الصىال» :حبأ هردرل رفعه ققنأ عنوياء فأ حديع عند الدار  "الدرهم فلم يتسله وصلى فيه أعاد
مقىىدار  ،ابىىن اليىىوعي فىىأ الموضىىوعا  هوذكىىر  ،باقىى ، وقىىال ابىىن حبىىان هىىو موضىىوفلكنىىه حىىديع  «الىىدرهم مىىن الىىدم

الىذي ال يعظىى عنىه والكثيىر  القليى  الىذي يعظىى عنىه  والكثيىر الدرهم من الدم بع  العلماء يعلوا الظىرع بىين القليى
 ابين المبيار " د الصيالة وهيو قيول سيفيان الثيوري هم أعياقيدر اليدر إذا كيان اليدم أكثير مين  :وقال بعضهم" الدرهم

فمىىا كىىان دونىىه يعظىىى عنىىه، ومىىا كىىان فوقىىه ال يعظىىى عنىىه، ومىىردهم فىىأ  ،هىىذه رحي الحنيظىىة التحديىىد بالىىدرهم والحنظيىىة
فىىأ  :ولىىذا يقولىىون  ،علىىى محىى  ال ىىرو ، يعنىىأ االسىىتنياء مىىا يققىىه النياسىىة مىىن حصىىلهاذلىىك حن االسىىتنياء يبقىىى 

ضىابقه حال  االسىتيمار ،االسىتيمارهىذا حال يبقىى مال حثىر ال يعدلىه وال يذهبىه مال المىاء،  الميعئ ياء ضاب  االستن
 بالكلية هو الماء.  والذي يقضأ عليه ،يبقى مال حثر ال يعدله مال الماء، فاالستيمار ال بد حن يبقى حثر



لهة كالىدم والبىول وال مىر و ىراء الىديا  قدر الدرهم وما دونه من النياسة الم  :الهداية من الحنظيةيقول صاحب 
ن عاد لىىم ييىىع؛ ألن القليىى  ال يمكىىن التحىىرع منىىه والتحديىىد بالىىدرهم ح ىىذوبىىول  عىىن  ا  الحمىىار تيىىوع الصىىالل معىىه وا 

وبىىول الحمىىار،  و ىىر الىىديا  ل مىىروا االسىىتيمار، يعنىىأ اليمىىه بىىين الىىدم والبىىول فىىأ حىىال موضىىه النياسىىة، يعنىىأ
ا يؤكىى  لحمىىه وعذرتىىه كلهىىا نيسىىة عنىىد الحنظيىىة والشىىافعية يعىى  رييىىه الىىديا  مثىى  يعنىىأ علىىى القىىول بىىين بىىول مىى

فىأ قصىة العىرانين حن ما يؤك  لحمه الرايخ حن رييعه قاهر، كما هىو معلىوم  البول، مث  بول الحمار، ومعرو 
على موضه النياسة، من حلبانها وحبوالها، التحديد بالدرهم وقياسه  حن يشربوا -عليه الصالل والسالم-حمرهم النبأ 

يعى  النياسىا  كلهىا  هىذا يىاء بىه الىن،، وذاك لىم يىرد بىه نى،، وحيضىا   ،موضه ال ار  حقيقة قيىاس مىه الظىارع 
بى  المعىرو  عنىد الشىافعية  ،يىدل عليىه دليى  ال على مستوى واحد وكلها يعظى عن يسيرها بقدر الدرهم هذا حيضىا  

وحنهمىىا يعىىذبان ومىىا يعىىذبان بكبيىىر لبىىول، وحىىديع صىىاحبأ القبىىردن والحنابلىىة ويمهىىور حهىى  العلىىم التشىىديد فىىأ حمىىر ا
لعىىىذاب القبىىىر، ألنىىىه سىىىبب  ؛يحتىىىاقون للبىىىول يعىىى  حهىىى  العلىىىم ،حو ال يسىىىتنعه مىىىن بولىىىه كىىىان ححىىىدهما ال يسىىىتبرئ 

ال يدركىه  يحتاقون للبول حتى حن المعرو  عند الحنابلة وبع  الشىافعية حن البىول ال يعظىى عىن يسىيره حتىى مىا
يعى  البىول  ع االسىتبراء واالسىتنعاه مىن البىولعنه، ال يعظى عن مث  هىذا، وحىدي ون كرؤوس ايبر ال يعظالقر ، 

ن كان أكثر من قيدر اليدرهم ،من التابعين وغيرهم عليه اإلعادةولم يوجب بعض أهل العلم " :حمره شديد، قال  "وا 
ن حكثر من قىدر الىدرهم وبىه يقىول ححمىد  ،ولم يويب بع  حه  العلم من التابعين وغيرهم ايعادل  ،يعنأ مقلقا   وا 

سحاع، يعنأ بالنسبة للدم قصىة الصىحابأ الىذي حصىابه  رضىأ -عمىر  ،سىتمر فىأ صىالتهاوهىو يصىلأ ف السىهموا 
داضىم، فىال يقىاس عليىه حكمىه حكىم مىن حدثىه  وقلنا فأ هذا ما تقدم من حن هذا ،صلى ويرحه يثعب دما   -هللا عنه
 غيره. 

ن كىان حقى  مىن قىدر الىدرهموقال الشافعأ: ييب علي وشىدد فىأ ذلىك حتىى الحنابلىة يشىددون فىأ شىين  ،ه ال سى  وا 
لىم يىرد فيىه تحديىد  «قرصىيهحتيه ثم ا»ال يدركه القر ، حديع الباب  البول وحنه ال يعظى عن يسيره ولو كان مما

تقصىعه بردقهىا يىدل علىى لكن حديع عاضشىة فىأ الب ىاري حنهىا  ،بين قلي  وال كثير، وال حدد مقدار الدرهم وال دونه
يىىىر حنهىىىا كانىىى  ت سىىىله، وكىىىان حبىىىو هردىىىرل ال يىىىرى بىىىالققرل وصىىىخ عىىىن عاضشىىىة فىىىأ الكث ،الظىىىرع بىىىين القليىىى  والكثيىىىر

، ، وعصىر ابىن عمىر بثىرل ف ىر  منهىا دم فمسىه بيىده وصىلىا  مما يدل علىى حنىه يىرى بىالثالع بيسى ،والققرتين بيسا  
ه وال الىدم ويسىتمر يصىلأ وال ينىتق  وضىوؤ  مىن الشىأء اليسىير هياء عن بعضهم حنه كان يحىرك حنظىه فينىعل منىو 

 كثيرلينيس بذلك، فالدم ال شك حنه ي تلف عن البول، فالدم يعظى عن قليله وال يعظى عن 
 علم.يعظى عن قليله وال كثيرل، وهللا ح وبالنسبة للبول ال 

 حيمعين. نبينا محمد وعلى لله وصحبه  ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم  
 ..... طالب:...

 ؟كيفنعم 
 ..... طالب:...



مقدار الدرهم قدر الهظىر يعنىأ  :وقالوا ،ما له حص  فما ينضب  ،يعنأ ما ينضب  الدرهم الب لأ كالم قود  :قالوا
: ري  قوال يعنأ قال الحنظيىة هظر وهظر عمرالعن عمر حنه يعظى عن قدر حلقة الم ر ، قدر الهظر، ثم قالوا 

  .ميه الناس، كالم ما هو بصحيخ ما يمكن،بقدر الكف لبع   ن هظرهم
 ...... طالب:..
يقىا  ل ،حدثىه داضىىم ،مثىى  مىن حدثىىه داضىىمهىذا  ال ال، دم مىىا عنىدهم ينىىع  ملىىى حن لىىيعنىأ مىىا يمكىىن، عنىدهم  يىىاط وا 

 يمو  ودنتهأ. 
  .وسلم على نبينا محمد ص   اللهم 


